
 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe  

Media społecznościowe w biznesie   III rok  V semestr 

 
 

HANDEL ZAGRANICZNY 

 

Istota i korzyści płynące z handlu międzynarodowego; Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju 

handlu międzynarodowego; Światowa wymiana towarowa. Pozycja UE w handlu światowym; TTIP 

– szansą czy zagrożeniem dla Europy? Dyskusja. Instytucje regulujące i wspierające handel 

międzynarodowy. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych w handlu ; Istota i formy handlu 

zagranicznego; Polska w handlu światowym; Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym. Narzędzia 

taryfowe i nietaryfowe. Cła i procedury celne; Formy poszukiwania nowych rynków zbytu i 

nawiązywania nowych kontaktów. Pośrednicy w handlu zagranicznym; Proces zawierania transakcji 

w handlu zagranicznym; Formuły handlowe Incoterms; Płatności i rozliczenia w handlu 

zagranicznym; Spedycja i transport towarów; Ryzyko w handlu zagranicznym; Ubezpieczenia w 

obrocie gospodarczym z zagranicą 
 

PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 

 

Zagadnienia:  polityka międzynarodowa, sprawiedliwa globalizacja, ekonomia społeczna, polityka 

regionalna, badania naukowe a gospodarka, konkurencyjność gospodarki, system cen w gospodarce, 

strategia lizbońska, logistyka i transport, trendy demograficzne a migracje, ubóstwo na świecie,  

światowa sytuacja żywnościowa, WPR,  problem wyczerpalności surowców a bezpieczeństwo 

energetyczne, terroryzm a polityka bezpieczeństwa, dyplomacja. 
 

KORESPONDENCJA HANDLOWA 
 

Ogólne zasady organizowania obiegu korespondencji w przedsiębiorstwie. Podział pism ze względu na treść, 

formę, obieg, termin załatwienia, rodzaj sprawy, stopień zabezpieczenia tajemnicy. Elementy pisma. Pisma 

zatytułowane. Pisma zaadresowane. Pisma mieszane; Formułowanie zapytania o ofertę handlową; 

Sporządzanie oferty handlowej (na podstawie takich źródeł jak: reklama, wystawy, katalogi i inne). 

Negocjowanie oferty  Wzory umów kupna-sprzedaży. Zamówienie towaru. Dostawa towaru, weryfikacja 

dostaw, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dokumenty związane z wystawieniem faktury VAT lub 

rachunku uproszczonego. Pisma sporządzane przez odbiorcę w sytuacji, kiedy ilość lub jakość otrzymanych 

produktów jest niezgodna z zamówieniem (reklamacje).  Reklamacje. Wezwanie do zapłaty. Korespondencja 

grzecznościowa – listy, życzenia okolicznościowe, zaproszenia. Korespondencja kadrowa – list 

motywacyjny/CV 

 
TAXES 

 

Principles of taxation; Sources of tax law; Personal income tax; Corporate income tax; Value added tax Tax 

on land and buildings; Taxation of health; Taxation of income from business and investment International 

aspects of income tax; Tax planning 
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GRY DECYZYJNE 

 

Planowanie biznesu. Marka i kompleksowa identyfikacja przedsiębiorstwa. Formy finansowania 

firmy na starcie. Planowanie zatrudnienia w firmie. Strategia personalna i motywowanie 

pracowników. Cash flow i rentowność firmy. Współpraca z kontrahentami. Etyka w biznesie. 

Finansowanie przez kredyt bankowy. Otoczenie bliskie i dalekie. Wprowadzanie nowych usług na 

rynek.   
 

MARKETING MIĘDZYNARODOWY 

 

Bloki wykładowe 2 godz. w tym – 1 godz. prezentacje multimedialne projektów wykonanych przez 

studentów i ich omówienie.  Wykład: Podstawowe pojęcia, definicje i istota marketingu 

międzynarodowego. Formy, proces i strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Cele i 

analiza ryzyka ekspansji przedsiębiorstw na wybrane rynki zagraniczne. Rola i znaczenie Internetu w 

zdobywaniu rynków zagranicznych. Analiza trendów i megatrendów w gospodarce światowej. 

Badania marketingowe rynków zagranicznych. Analiza zachowań klientów indywidualnych na 

wybranych rynkach zagranicznych. Analiza zachowań klientów instytucjonalnych na wybranych 

rynkach zagranicznych. Decyzje dotyczące oferty rynkowej na wybrane rynki zagraniczne. 

Komunikacja marketingowa na wybranych rynkach zagranicznych. Kanały dystrybucyjne na 

wybranych rynkach marketingowych. Czynniki kształtujące ceny na wybranych rynkach 

marketingowych. Plan marketingowy wejścia z ofertą rynkową na wybrany rynek zagraniczny. 

Pojęcia i definicje euromarketingu oraz standaryzacja i dyferencjacja oferty na rynek europejski; 

Audyt marketingowy przedsiębiorstwa w zakresie działalności zagranicznej. 
 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Systemy planowania zdolności produkcyjnych MRP. Strategia produkcji JIT.  Metoda 5S -podstawa 

współczesnych systemów produkcyjnych.  Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM).  

Reengineering produkcji.  Strategia Kaizen.  Strategia Outsourcing w kształtowaniu produkcji.  

Benchmarking i jego znaczenie we wprowadzaniu zmian.  Elastyczne Systemy Produkcyjne.  

Zarządzanie innowacjami produktowymi i procesowymi. Aspekty humanizacyjne zarządzania 

produkcją. Strategia CSR Opracowanie projektu (rozszerzenie biznesplanu) uwzględniające 

uruchomienie działalności z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji zarządzania produkcją, 

produktem, organizacją, itp. 
 

SYMULACJE GIEŁDOWE 

 

Istota giełdy papierów wartościowych (uczestnicy, statystyki, funkcje, uwarunkowania prawne, 

giełda papierów wartościowych w Polsce, giełdy papierów wartościowych na świecie; 

Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych; Akcje (cechy i rodzaje akcji, prawa i obowiązki 

akcjonariuszy, inwestowanie w akcje; Ryzyko (pojęcie ryzyka, podstawowe metody pomiaru ryzyka, 

ryzyko systematyczne i specyficzne, stopa zwrotu); Analiza fundamentalna; Analiza techniczna; 

Analizy alternatywne; Psychologia inwestowania; Instrumenty pochodneDobór narzędzi 

inwestycyjnych oraz źródła informacji niezbędne do podejmowania decyzji inwestycyjnych; 

Zawieranie i realizacja transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem wybranych narzędzi 

informatycznych; Zarządzanie wirtualnym portfelem akcji 


