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EKONOMIA BIZNESU
Szczęście i intuicja to za mało, aby odnieść sukces w biznesie. Potrzebne są także wiedza
i umiejętności, które pozwalają na stworzenie udanego projektu biznesowego oraz na
aktywne uczestnictwo w rynku pracy, nie tylko po stronie pracodawcy, ale i pracobiorcy.
W czasie zajęć realizowanych w ramach modułu Ekonomia biznesu słuchacze poznają:
− zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu
gospodarczym,
− zasady gospodarowania zasobami finansowymi przedsiębiorstwa,
− kryteria i metody analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
− źródła finansowania działalności gospodarczej,
− sposoby opodatkowania przedsiębiorstw,
− podstawy kierowania zespołami pracowniczymi.
Układ przedmiotów i treści stanowi spójną całość, składającą się na kluczowe obszary
funkcjonowania biznesu.
W ramach modułu nacisk położony zostanie na nabycie przez studentów nie tylko wiedzy,
ale i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, z tego też powodu
zajęcia będą miały przede wszystkich charakter interaktywny i warsztatowy.

FINANSE I AUDYT PRZEDSIĘBIORSTW
Semestr V w ramach modułu Finanse – audyt – przedsiębiorstwo innowacyjne
poświęcony jest edukacji w zakresie „Finansów i audytu przedsiębiorstw”. Pierwszym
przedmiotem jest Ekonomika i zarządzania projektami, w ramach którego studenci mają
szansę zapoznać się ze sposobami opisu i pomiaru aktywności podmiotów w zakresie ich
przedsięwzięć biznesowych stanowiących podstawy rozwoju ich działalności.
Audyt ekonomiki i finansów przedsiębiorstw obejmuje zespół technik obserwacji

i weryfikacji węzłowych obszarów ich aktywności gospodarczej. Z kolei w ramach
Technik optymalizacji efektywności studenci zapoznają się z narzędziami, które
wykorzystuje się w nowoczesnym zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstw.
We współczesnej gospodarce niezwykle istotne są umiejętności w zakresie planowania
działalności, a więc przedstawiany moduł kształcenia skupia się również na planowaniu
wyników ekonomicznych i finansów przedsiębiorstw, czyli dwóch obszarów
stanowiących o możliwości przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa.
Swego rodzaju podsumowaniem kształcenia w ramach omawianego modułu jest
przedmiot Stratyfikacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, który pozwoli na
ukazanie działalności przedsiębiorstw i ich zaangażowania w sferze ekonomicznofinansowej w perspektywie zewnętrznej, sprowadzającej się do pozycjonowania
rynkowego wg kryterium efektywnego prowadzenia swojej działalności, a także do
aktywnego angażowania się w procesy rozwojowe, które mogą zagwarantować
przedsiębiorstwu byt w długim okresie.

LOGISTYKA
W ramach modułu „Logistyka” oferowane są cztery przedmioty specjalizacyjne: Systemy
logistyczne, Logistyka przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw, Logistyka miasta i regionu,
Systemy informatyczne w logistyce. W rzeczywistości gospodarczej logistyka przyjmuje
postać systemów logistycznych wspierających inne procesy, np. produkcyjne, handlowe,
usługowe, we właściwe zasoby, we właściwej ilości, we właściwym czasie, miejscu
i koszcie. Dlatego też, studiowanie w ramach tego modułu rozpoczyna się od poznania
rodzajów systemów logistycznych oraz komponentów, z których się składają.
Istotnymi rodzajami systemów logistycznych są systemy realizowane w ramach
przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw oraz miasta i regionu. Ramy te wyznaczają obszar
i jednocześnie kierunek pogłębienia zdobytych już umiejętności, wiedzy i kompetencji
o kolejne metody i narzędzia, a zwłaszcza rozwiązywania problemów decyzyjnych
w wymienionych obszarach. Trudno jednak wyobrazić sobie współczesną realizację
procesów gospodarczych, w tym i logistycznych, bez wsparcia ze strony technologii
informatycznej. Stąd też, praktyczne poznanie procedur logistycznych na ćwiczeniach
z wykorzystaniem oprogramowania SAP i WMS wydaje się być umiejętnością nie do
przecenienia, którą można nabyć w ramach przedmiotu Systemy informatyczne
w logistyce.

