
Programy ramowe przedmiotów fakultatywnych

Na kolejnych stronach zamieszczone zostały sylabusy zajęć fakultatywnych prowadzonych 
w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Inżynierii Zarządzania 
Politechniki Białostockiej. 



Wydział Inżynierii Zarządzania

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Podstawy metodyki prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 1 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD01989 

Liczba godzin 
w semestrze W – 2      C – 4     PS – 0    S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Przekazanie informacji z zakresu metodyki, istotnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania 
nauczyciela w procesie dydaktycznym. Nabycie umiejętności analizy procesu dydaktycznego 
w wyższej uczelni, tj. określenie warunków efektywnego nauczania, opis skutecznych metod 
nauczania i sposobów przygotowania się do wszystkich form zajęć dydaktycznych, analiza treści 
merytorycznych z punktu widzenia efektów kształcenia. Doskonalenie kompetencji społecznych 
w zakresie interakcji nauczyciel-student, pomocnych w pełnieniu roli dydaktyka i przyczyniających się 
do rozwoju studenta.  

Forma 
zaliczenia Wykład: zaliczenie;  Ćwiczenia: zaliczenie 

Treści 
programowe 

Znaczenie metodyki w skutecznym nauczaniu w uczelni wyższej i samokształceniu człowieka 
dorosłego. Metodyka nauczania w naukach społecznych. Formy zajęć (np. wykład, ćwiczenia) – 
przygotowanie (struktura materiału i dobór treści) i prowadzenie zajęć (metody oddziaływań 
dydaktycznych). Nauczanie jako proces twórczy: metody wspomagające rozwiązywanie problemów w 
trakcie nauczania oraz przyczyniające się do tworzenia i rozbudowy reprezentacji pojęciowych. 
Efekty kształcenia – dobór efektów i ich weryfikacja. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. 
Kształtowanie umiejętności doktoranta do krytycznej samooceny i refleksji moralnej. Doskonalenie w 
wymiarze szeroko rozumianych interakcji nauczyciel-student.  

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 
ma wiedzę na temat metodyk kształcenia osób dorosłych i umie je 
wykorzystać w procesie dydaktycznym 

ISD_W01, ISD_U07 

EK2 
zna pojęcia: cel nauczania i treści nauczania; potrafi przygotować  
i prowadzić różne formy zajęć (np. wykłady, ćwiczenia) uwzględniając cel i 
treści nauczania 

ISD_W01, ISD_U07 

EK3 
zna pojęcie efektów kształcenia; potrafi zwerbalizować efekty 
i analizować treści nauczania z punktu widzenia efektów 

ISD_W01, ISD_U07 

EK4 
zna techniki wspomagające nauczanie (stymulujące twórcze myślenie) 
potrafi je stosować w procesie dydaktycznym 

ISD_W01, ISD_U07, 
ISD_K01  

EK5 
zna zasady diagnozy, kontroli i ewaluacji wyników kształcenia; potrafi je 
stosować, uwzględniając kryteria etyczne i standardy interakcji nauczyciel-
student 

ISD_W01, ISD_U07, 
ISD_K01 

Literatura 
podstawowa 

(1) Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog
w ewaluacji, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Kalisz, PWSZ, Konin 2010; (2) Kotusiewicz A.A.,
Koś-Seniuch G. Nauczyciel akademicki – z refleksji nad wlasną praktyką edukacyjną, ŻAK, Warszawa
2008, (3) Kruszewski K (red.), Sztuka nauczania: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich,



PWN, Warszawa 2007; (4) Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, 
Warszawa 2008; (5) Skulicz D. (red.) W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Wydawnictwo 
Uniwersyteu Jagiellońskiego, Kraków 2003; (6) Taraszkiewicz M. Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny 
praktyk w działaniu, CODN, Warszawa 2000. 

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK2 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK3 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK4 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK5 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie 
W, C 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: 
dr Mirosława Czerniawska 

dr Joanna Szydło 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): 
dr Mirosława Czerniawska 

dr Joanna Szydło 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów 

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Podstawy andragogiki 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 1 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD01990 

Liczba godzin 
w semestrze W – 2      C – 4     PS – 0    S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Przekazanie informacji na temat procesów edukacyjnych ludzi dorosłych, takich jak: kształcenie, 
samokształcenie. Scharakteryzowanie faz rozwojowych człowieka dorosłego, właściwości 
poznawczych (inteligencja, pamięć i specyfika uczenia się), emocjonalno-motywacyjnych oraz 
dyspozycyjnych struktur psychiki (osobowość, wartości i postawy). Nabycie umiejętności 
przyczyniających się do efektywnego uczestniczenia w procesie kształcenia i samokształcenia.  

Forma 
zaliczenia Wykład: zaliczenie;  Ćwiczenia: zaliczenie 

Treści 
programowe 

Człowiek dorosły jako osoba kształcąca się. Rola kształcenia się i samokształcenia w okresie 
dorosłości. Cele, zasady i metody edukacji dorosłych. Specyfika funkcjonowania poznawczego (m.in. 
sposoby gromadzenia wiedzy w strukturach poznawczych i mechanizm pozyskiwania nowych 
informacji) i emocjonalno-motywacyjnego (stres, lęk i motywacja do osiągnięć  
i zdobywania wiedzy) w okresie dorosłości. Możliwości uczenia się i rozwoju człowieka dorosłego. 
Pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne uwarunkowania procesu kształcenia  
i samokształcenia.  Bariery osobiste i instytucjonalne związane z procesem edukacyjnym. Etyczny 
wymiar procesu edukacyjnego.    

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 
zna cele i zasady edukacji dorosłych, potrafi opisać prawidłowy przebieg 
procesu edukacyjnego 

ISD_W01, ISD_U07 

EK2 
zna metody edukacji dorosłych, potrafi określić zasadność ich stosowania 
w różnych kontekstach kształcenia 

ISD_W01, ISD_U07 

EK3 
zna biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe  
i ekonomiczne uwarunkowania procesu kształcenia 

ISD_W01 

EK4 
zna problemy związane z procesem edukacyjnym i potrafi przedstawić 
propozycje ich rozwiązania 

ISD_W01, ISD_U07, 
ISD_K01 

EK5 dokonuje analizy procesu edukacyjnego w kontekście etycznym ISD_W01, ISD_U07, 
ISD_K01 

Literatura 
podstawowa 

(1) Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii 
Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2009; (2) Demetrio D. Edukacja 
dorosłych [w:] Pedagogika (t.3), GWP, Gdańsk 2006; (3) Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i 
uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; (4) Malewski M. Od nauczania do 
uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w pedagogice, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2010; 
(5) Oleś P. Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 2011.   

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 



EK1 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK2 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK3 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK4 Wykład: zaliczenie; Ćwiczenia: zaliczenie W, C 

EK5 Ćwiczenia: zaliczenie C 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: 
dr Mirosława Czerniawska 

dr Joanna Szydło 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): 
dr Mirosława Czerniawska 

dr Joanna Szydło 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Zarządzanie kompetencjami zawodowymi 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 2 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD02992 

Liczba godzin 
w semestrze W – 4     C – 4    PS – 0   S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające Nowoczesne koncepcje zarządzania 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Cele przedmiotu jest dostarczenie studentom najnowszej, aktualnej wiedzy o zarządzaniu 
kompetencjami zawodowymi. Ukazanie istoty i wyzwań zarządzania kompetencjami w ujęciu 
systemowym. Zapoznanie studentów z istotą procesu, procedur i metod zarządzania kompetencjami 
w organizacji. Rozwój umiejętności budowania zespołu i kierowania zespołem.  

Forma 
zaliczenia Wykład: egzamin pisemny; Ćwiczenia: zaliczenie - kolokwium 

Treści 
programowe 

Istota kompetencji zawodowych. Zarządzanie kompetencjami w organizacjach. Problematyka 
kompetencji w teoriach motywowania pracowników. Modelowanie systemu zarządzania 
kompetencjami. Motywowanie w systemie zarządzania kompetencjami zawodowymi – studium 
przypadków. Narzędzia diagnozy kompetencji zawodowych pracowników. 

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 zna rodzaje i klasyfikacje kompetencji ISD_W01,  ISD_W04 

EK2 
wskazuje najważniejsze aspekty i istotę koncepcji zawodowych oraz 
wyzwania i trendy rozwojowe w zarządzaniu kompetencjami zawodowymi 

ISD_W01,  ISD_W02,  

EK3 
identyfikuje i analizuje podstawowe problemy (naukowe i praktyczne) 
zarządzania kompetencjami zawodowymi 

ISD_W01,  ISD_W04 

EK4 
rozumie proces motywowania w systemie zarządzania kompetencjami 
zawodowymi 

ISD_U02 

EK5 
przygotowuje narzędzia niezbędne do zarządzania kompetencjami 
zawodowymi, w szczególności ich diagnozy i opisu 

ISD_U02, ISD_K01 

EK6 potrafi pracować w zespole ISD_U07, ISD_K03 

Literatura  

(1) Moczydłowska J.M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników,
DIFIN, Warszawa 2008; (2) Moczydłowska J.M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi,
DIFIN, Warszawa 2014; (3) Smolarek M. (red.), Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim
w organizacjach, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016; (4) Juchnowicz M. (red.),
Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy, narzędzia, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2014; (5) Skuza A., Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw, Wyd.



Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2018;  (6) Jędrych E.,  Berniak-Woźny J., 
Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018. 

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: egzamin pisemny W 

EK2 Wykład: egzamin pisemny, ćwiczenia: kolokwium W,C 

EK3 Wykład: egzamin pisemny, ćwiczenia: kolokwium W,C 

EK4 Wykład: egzamin pisemny, ćwiczenia: kolokwium W,C 

EK5 Ćwiczenia: kolokwium C 

EK6 Ćwiczenia: kolokwium C 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. 

Data 
opracowania 

programu 
21.03.2018 Program 

opracował(a): dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Kompetencje interpersonalne 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 2 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD02103 

Liczba godzin 
w semestrze W – 4     C – 4    PS – 0   S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające Nowoczesne koncepcje zarządzania 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Istota kompetencji interpersonalnych. Zapoznanie studentów z zasadami komunikacji 
interpersonalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności sprawnego komunikowania się. Rozwijanie 
umiejętności analizowania komunikatów, aktywnego słuchania, rozumienia innych ludzi i udzielania 
informacji zwrotnej przez właściwe prezentowanie swojego zdania. Rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej. 

Forma 
zaliczenia Wykład: zaliczenie pisemne; Ćwiczenia: zaliczenie - obserwacja pracy studentów, dyskusje 

Treści 
programowe 

Komunikacja interpersonalna, bariery komunikacyjne. Umiejętność skutecznej komunikacji; 
pokonywanie barier, budowanie pomostów komunikacyjnych, warunki skutecznej komunikacji. 
Komunikacja niewerbalna, funkcje i rola. Komunikacja w grupie. Znaczenie i rola komunikacji w 
procesie negocjacji. Wiarygodność nadawcy. Komunikacja międzykulturowa. Różnice kulturowe a 
zachowania w polityce. Kultura jako źródło barier w komunikacji Polityczna poprawność, zarządzanie 
różnorodnością. Konflikty i sposoby ich rozwiązania. Mediacje - podstawowe problemy. Mediacje w 
polityce. Propaganda, manipulacja, perswazja i indoktrynacja. Narzędzia wpływu społecznego. 
Manipulacja w polityce - metody i techniki. Zasady komunikacji interpersonalnej 

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 zna podstawowe procesy zachodzące w trakcie komunikacji ISD_W01,  ISD_W02 

EK2 zna podział na komunikację werbalną, pozawerbalną i niewerbalną ISD_W01, 

EK3 potrafi rozpoznać bariery komunikacyjne ISD_W01, ISD_W02 

EK4 
posiada podstawowe kompetencje umożliwiające sprawne komunikowanie 
się  

ISD_U02 

EK5 
potrafi brać udział w dyskusji, prezentować swoje opinie, uzasadniać swoje 
zdanie 

ISD_U02, ISD_U04, 
ISD_K02, ISD_K03 

EK6 potrafi pracować w zespole ISD_U04, ISD_K02, 
ISD_K03 

Literatura  

(1) Moczydłowska J.M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, DIFIN, Warszawa 2010;  (2) Smółka P.,
Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016; (3) Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna: doskonalenie
przez trening , Wyd. Difin, Warszawa 2012; (4) Karsznicki K.,  Sztuka dyplomacji i komunikacji
w świecie wielokulturowy, Difin, Warszawa 2017.



Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: zaliczenie pisemne W 

EK2 Wykład: zaliczenie pisemne W 

EK3 Ćwiczenia: obserwacja pracy studentów, dyskusje C 

EK4 Ćwiczenia: obserwacja pracy studentów, dyskusje C 

EK5 Ćwiczenia: obserwacja pracy studentów, dyskusje C 

EK6 Ćwiczenia: obserwacja pracy studentów, dyskusje C 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. 

Data 
opracowania 

programu 
21.03.2018 Program 

opracował(a): dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Inteligentne łańcuchy w procesach produkcyjnych 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 2 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD02994 

Liczba godzin 
w semestrze W – 8      C – 0     PS – 0    S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Zapoznanie się z teoretycznymi podstawami nowoczesnych inteligentnych łańcuchów w procesach 
produkcyjnych. Przedstawienie ewolucji systemów wytwarzania od gniazda produkcyjnego przez 
klasyczną (fordowską) taśmę produkcyjną (KTP) po wirtualną taśmę produkcyjną (WTP), traktowaną 
jako model do analizy i wyceny pracy twórczej. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowania WTP, 
rozumianej jako sektor gospodarki rynkowej z jego popytem i podażą oraz strukturą.  

Forma 
zaliczenia Wykład: zaliczenie 

Treści 
programowe 

Wprowadzenie do badań nad rozwojem nowoczesnych technologii (teleinformacyjnych)  
w produkcji; Megatrendy i technologiczne siły napędowe w produkcji; Koncepcja inteligentnych 
łańcuchów w procesach produkcyjnych; Koncepcja inteligentnej fabryki 4.0;  

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 
zna i rozumie główne trendy rozwojowe przedsiębiorstw w regionie 
i kraju 

ISD_W01, ISD_W02, 
ISD_W04 

EK2 
wskazuje najważniejsze aspekty oraz istotę ewolucji inteligentnych 
systemów w procesach produkcyjnych, ich teoretycznych podstaw  
i trendów rozwojowych 

ISD_W01, ISD_W02, 
ISD_W04, ISD_U01 

EK3 
zna istotę, ewolucję, kluczowe aspekty i technologie przemysłu 4.0 wraz z 
jego elementami składowymi 

ISD_W01, ISD_W02, 
ISD_W04, ISD_U01 

EK4 
zna najnowsze metody i narzędzia zarządzania inteligentnymi łańcuchami 
w procesach produkcyjnych 

ISD_W04, ISD_K01 

EK5 potrafi projektować, analizować i optymalizować procesy produkcyjne ISD_K01, ISD_K03, 
ISD_U06 

Literatura 
podstawowa 

(1) Walukiewicz S., Kapitał społeczny. Skrypt akademicki, IBS PAN, Warszawa 2012; (2) Baheti R.,  Gill
H., Cyber-physical systems. The impact of control technology, 12, 2011, pp. 161-166; (3) Suh S.C., Tanik 
U.J., Carbone J.N.,  Eroglu A., Applied cyber-physical systems, 2, 27, Springer, 2014; (4) Rashid A.,
Tjahjono B., Achieving manufacturing excellence through the integration of enterprise systems and
simulation. Production Planning & Control, 27(10), 2016, pp. 837-852; (5) Alur, Rajeev, Principles of
cyber-physical systems, MIT Press, 2015; (6) Parkin M., Economics, 5th  Edition, Hardcover, 2000.

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: zaliczenie W 

EK2 Wykład: zaliczenie W 

https://bazy.pb.edu.pl:2098/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200905096&zone=


EK3 Wykład: zaliczenie W 

EK4 Wykład: zaliczenie W 

EK5 Wykład: zaliczenie W 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: 

prof. dr hab. Stanisław Walukiewicz 
dr Andrzej Magruk 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): 

prof. dr hab. Stanisław Walukiewicz 
dr Andrzej Magruk 

mgr inż. Cezary Winkowski 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów 

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Systemy informatyczne w procesach produkcyjnych 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 2 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD02705 

Liczba godzin 
w semestrze W – 0      C – 0     PS – 8    S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające Przemysł 4.0 – możliwości i wyzwania dla nowoczesnej produkcji 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Poznanie przez uczestników studiów doktoranckich budowy i funkcjonalności informatycznych 
systemów zarządzania wykorzystywanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opanowanie 
kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w zarządzaniu. Nabycie 
umiejętności tworzenia i analizy cyfrowego modelu procesu produkcyjnego w aplikacji Tecnomatix 
Plant Simulation. 

Forma 
zaliczenia 

Pracownia specjalistyczna: zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanego modelu procesu 
produkcyjnego w aplikacji Tecnomatix Plant Simulation 

Treści 
programowe 

Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Klasy i rodzaje systemów wykorzystywanych 
w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Struktura i elementy systemu informatycznego. Wdrażanie 
systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Modele procesów produkcyjnych w programie 
Tecnomatix Plant Simulation. Tworzenie i analiza cyfrowych modeli procesów produkcyjnych. 
Symulacja procesów zarządzania produkcją. 

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 
klasyfikuje i opisuje systemy informatyczne wykorzystywane w 
zarządzaniu i inżynierii produkcji 

ISD_W01, ISD_U01, 
ISD_K01 

EK2 zna strukturę systemu informatycznego i proces jego wdrożenia ISD_W02, ISD_U02 

EK3 
potrafi zbudować model cyfrowy procesu produkcyjnego w aplikacji Plant 
Simulation 

ISD_U01 

EK4 
zna zasady i potrafi przeprowadzić symulację procesu zarządzania na 
podstawie opracowanego modelu w systemie informatycznym 

ISD_U01, ISD_U02, 
ISD_K01 

Literatura 
podstawowa 

(1) Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2016; (2) Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa 2014; (3) 
Chomuszko M., System ERP. Dobre praktyki wdrożeń, PWN, Warszawa 2016; (4) Bangsow S., 
Manufacturing Simulation with Plant Simulation and SimTalk, Springer-Verlag, Berlin 2010; (5) Polak 
P., Introduction to business information systems, SGH, Warszawa 2015; (6) Tecnomatix Plant 
Simulation Step-by-Step Help, Siemens Tecnomatix, 2010. 

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 sprawdzenie przygotowania do zajęć, dyskusja dydaktyczna PS 

EK2 sprawdzenie przygotowania do zajęć, dyskusja dydaktyczna PS 



EK3 ocena projektu, dyskusja dydaktyczna PS 

EK4 ocena projektu, dyskusja dydaktyczna PS 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr inż. Wojciech Zalewski 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): dr inż. Wojciech Zalewski 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Optymalizacja procesów decyzyjnych 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 3 Punkty 

ECTS: 2 Kod 
przedmiotu: SD03073 

Liczba godzin 
w semestrze W – 4      C – 0     PS – 6    S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające Metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Poznanie metod matematycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach 
gospodarczych. Poznanie metod optymalizacji procesów decyzyjnych. Umiejętność budowy modeli 
matematycznych odwzorowujących procesy gospodarcze. Umiejętność stosowania wybranych 
metod matematycznych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład: egzamin w formie ustnej lub pisemnej; Pracownia specjalistyczna: zaliczenie z oceną na 
podstawie ćwiczeń wykonanych podczas zajęć. 

Treści 
programowe 

Przedmiot badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Metody i kryteria podejmowania 
decyzji. Optymalizacja liniowa. Dualizm zadania liniowego. Wybrane metody rozwiązywania zadań 
programowania liniowego. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Optymalizacja nieliniowa i 
dyskretna. Wdrażanie badań operacyjnych. 

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 
rozpoznaje obszary zastosowań optymalizacji procesów decyzyjnych. 
Potrafi zbudować model matematyczny sytuacji decyzyjnej 

ISD_W01, ISD_U02, 
ISD_K01 

EK2 
umie zastosować wybrane metody matematyczne do rozwiązania modeli 
decyzyjnych i przeanalizować te rozwiązania 

ISD_W02, ISD_U01 

EK3 
umie zbudować, rozwiązać i przeanalizować dyskretne i nieliniowe modele 
decyzyjne 

ISD_W02, ISD_U01 

EK4 
potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe do wdrożenia 
metod badań operacyjnych 

ISD_U01, ISD_U02 

Literatura 
podstawowa 

(1) Sikora W., Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008; (2) Fleczer R.,
Practical Method of optimization. John Wiley & Sons, Chichester 2008; (3) Czasopismo: European
Journal of Operational Research; (4) Wożniak A., Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu
produkcją, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły w Nowym  Sączu, Nowy Sącz 2010; (5) Urry S.,
An introduction to operational research: the best of everything, Harlow, Longman, 1991; (6) Curwin J.,
Slater R., Quantitative methods for business decisions, Chapman a. Hall, London 1994.

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 egzamin, sprawdzenie wykonywanych zadań W, PS 

EK2 egzamin, sprawdzenie wykonywanych zadań W, PS 

EK3 egzamin, sprawdzenie wykonywanych zadań W, PS 



EK4 sprawdzenie wykonywanych zadań PS 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr inż. Wojciech Zalewski 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): dr inż. Wojciech Zalewski 



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Ocena produktywności 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 3 Punkty 

ECTS: 2 Kod 
przedmiotu: SD03380 

Liczba godzin 
w semestrze W – 4      C – 0     PS – 6    S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Poznanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) jako narzędzia wspomagania procesów 
zarządzania. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy produktywności za pomocą DEA 
w złożonym wielowymiarowym kontekście. Wykształcenie umiejętności konceptualizacji, eksplikacji 
i operacjonalizacji problemu oceny produktywności przeprowadzanej za pomocą DEA, dobóru 
odpowiedniego modelu, interpretacji wyników. 

Forma 
zaliczenia Wykład: egzamin; Pracownia specjalistyczna: zaliczenie 

Treści 
programowe 

Wprowadzenie do analizy produktywności za pomocą metody DEA. Koncepcja metody DEA, jej 
możliwości i ograniczenia. Standardowe modele DEA o stałych i zmiennych korzyściach skali. 
Zaawansowane modele DEA (w tym: ocena zmiany w czasie − indeks Malmquista, modele z luzami, 
modele hybrydowe). Interpretacja wyników: identyfikacja wzorców benchmarkingowych, ustalanie 
celów poprawy produktywności. Przykłady zastosowania metody − analiza i dyskusja studiów 
przypadków.  

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 
zna i omawia rolę rachunku produktywność w ocenie działalności 
w złożonym wielowymiarowym kontekście 

ISD_W01, ISD_W02, 
ISD_KO1 

EK2 wskazuje możliwość i ograniczenia metody DEA ISD_W01, ISD_W02, 
ISD_K01 

EK3 projektuje badanie oceny produktywności metodą DEA ISD_W03, ISD_U01, 
ISD_U02 

EK4 
odpowiednio dobiera i poprawnie stosuje modele DEA w zależność od 
przedmiotu i celu realizowanego badania, interpretuje wyniki 

ISD_U01, ISD_U02 

Literatura 
podstawowa 

(1) Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models,
Applications, References and DEA-Solver Software, Springer, 2007; (2) Guzik B., Podstawowe modele
DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2009; (3) Ramanathan R., An introduction to Data Envelopment Analysis. A tool
for performance measurement, Sage Publications, New Delhi 2003; (4) Thanassoulis E., Introduction
to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated 
Software, Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2003; (5) Zhu J., Quantitive Models for Performance
Evaluation and Benchmarking – Data Envelopment Analysis with Spreadsheets and DEA Excel Solver,
Springer, 2003; (6) Emrouznejad A., DEA, http://www.deazone.com/

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: egzamin W 



EK2 
Wykład: egzamin W 

EK3 
Wykład: egzamin; Pracownia specjalistyczna: zaliczenie W, PS 

EK4 
Wykład: egzamin; Pracownia specjalistyczna: zaliczenie W, PS 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr inż. Ewa Chodakowska 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): dr inż. Ewa Chodakowska 

 

  



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Analiza technologii 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 4 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD04998 

Liczba godzin 
w semestrze W – 3      C – 0     PS – 4   S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające 

Naukowe przewidywanie przyszłości, Przemysł 4.0 – możliwości i wyzwania dla nowoczesnej 
produkcji 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Zapoznanie uczestników studiów doktoranckich z pojęciem technologii, wybranymi  klasyfikacjami 
oraz metodami analizy technologii. Wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranymi 
metodami analizy technologii. 

Forma 
zaliczenia Wykład: zaliczenie; Pracownia specjalistyczna: zaliczenie na podstawie prezentacji 

Treści 
programowe 

Pojęcie technologii. Wybrane klasyfikacje technologii.  Istota analizy technologii. Pojęcie analizy 
technologii. Wybrane metody analizy stanu bieżącego technologii. Koncepcje przewidywania rozwoju 
technologii. Prospektywna analiza technologii. Zastosowanie wybranych metod analizy technologii. 
Budowa portfolia przykładowych technologii.  

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 wskazuje najważniejsze aspekty i istotę analizy technologii ISD_W01, ISD_W05 

EK2 odpowiednio dobiera metody analizy technologii do badanej technologii ISD_U01, ISD_U02 

EK3 potrafi zaprojektować portfolio przykładowych technologii ISD_U01 

EK4 posiada umiejętność z zakresu przewidywania rozwoju technologii ISD_U01, ISD_U06 

Literatura 
podstawowa 

(1) Cagnin C. i in. (red.), Future-Oriented Technology Analysis. Strategic Intelligence for an Innovative,
Economy Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2008; (2) Halicka K., Prospektywna Analiza Technologii –
Metodologia i procedury badawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016; (3)
Klincewicz K., Manikowski A., Ocena, rankingowanie i selekcja technologii, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013; (4) Lowe P., Zarządzanie
technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Śląsk, Katowice 1999; (5) Łunarski J., Zarządzenie
technologiami. Ocena i doskonalenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;
(6) Roper A.T. i in., Forecasting and Management of Technology, John Wiley & Sons, Inc., New York
2011.

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: zaliczenie W 

EK2 Wykład: zaliczenie, Pracownia specjalistyczna: zaliczenie W, PS 



EK3 Pracownia specjalistyczna: zaliczenie  PS 

EK4 Pracownia specjalistyczna: zaliczenie  PS 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr hab. inż. Katarzyna Halicka 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): dr hab. inż. Katarzyna Halicka 

 

  



Wydział Inżynierii Zarządzania 

Nazwa 
programu 

kształcenia  

Interdyscyplinarne Studia 
Doktoranckie 

Poziom 
i forma 
studiów

studia III stopnia, stacjonarne 

Nazwa 
przedmiotu Modele akceptacji technologii 

Rodzaj 
przedmiotu fakultatywny Semestr: 4 Punkty 

ECTS: 1 Kod 
przedmiotu: SD04998 

Liczba godzin 
w semestrze W – 3      C – 0     PS – 4   S – 0 

Przedmioty 
wprowadzające 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Zapoznanie uczestników studiów doktoranckich z modelami akceptacji technologii, ich elementami 
(konstruktami) oraz zasadami budowy własnych modeli w odniesieniu do przykładowych technologii 

Forma 
zaliczenia Wykład: zaliczenie; Pracownia specjalistyczna: zaliczenie na podstawie prezentacji 

Treści 
programowe 

Elementy procesu akceptacji technologii. Przegląd modeli akceptacji technologii (TAM, TAM2, TAM3, 
UTAUT, D&M IT).  Konstrukty pomiarowe w modelach akceptacji technologii: użyteczność i 
funkcjonalność technologii, łatwość użytkowania technologii, wydajność, wysiłek, intencje zachowań, 
subiektywne normy, warunki wsparcia, społeczny wizerunek. Obecne i przyszłe zastosowania modeli 
akceptacji technologii. Wyzwania modelowania w kontekście wyłaniających (emerging) technologii. 
Przykłady modeli akceptacji technologii. 

Efekty 
kształcenia Doktorant, który zaliczył przedmiot: Odniesienia do efektów 

kształcenia 

EK1 zna wybrane modele akceptacji technologii ISD_W01, ISD_W05 

EK2 
identyfikuje i zna znaczenie konstruktów w modelach akceptacji 
technologii 

ISD_W01, ISD_U01 

EK3 potrafi zaprojektować zmienne pomiarowe w obrębie konstruktów ISD_U01 

EK4 
potrafi zaprojektować model akceptacji technologii w odniesieniu 
do wybranej technologii ISD_U02, ISD_U06 

Literatura 
podstawowa 

(1) Mortenson M.J.,  Vidgen R., A computational literature review of the technology acceptance model,
„International Journal of Information Management” 2016, nr  36(6), s. 1248-1259; (2) Hsiao C.H., Yang
C., The intellectual development of the technology acceptance model: a co-citation analysis,
„International Journal of Information Management”  2011, nr 31(2), s. 128-136; (3) Maranguni N., Granić
A.,  Technology Acceptance model: a literature review from 1986-2013,  „Universal Access in the
Information Society” 2015, nr 14(1), s. 81-95;  (4) Davis F., Bagozzi R., Warshaw P., User Acceptance of
Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, „Management Science” 1989, nr 35.

Nr efektu 
kształcenia Metoda weryfikacji efektu kształcenia Forma zajęć, na której 

zachodzi weryfikacja 

EK1 Wykład: zaliczenie W 

EK2 Wykład: zaliczenie W 



EK3 Pracownia specjalistyczna: zaliczenie na podstawie prezentacji PS 

EK4 Pracownia specjalistyczna: zaliczenie na podstawie prezentacji PS 

Jednostka 
realizująca Wydział Inżynierii Zarządzania Osoby 

prowadzące: dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. 

Data 
opracowania 

programu 
20.03.2018 Program 

opracował(a): dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. 


