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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu: E   PG 

Nazwa przedmiotu: ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 

DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

Kod przedmiotu: 41.4. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15   15   

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Mariusz Darabasz 

Prowadzący zajęcia dr Mariusz Darabasz; 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów efektów uczenia 

się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w zakresie identyfikacji 

i tworzeni zbiorów działań zapobiegających zagrożeniom, które związane są 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstawowych procesów gospodarczych, finansowych, 

logistycznych zachodzących w podmiotach gospodarczych. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
relacji, zależności i wydarzeń zachodzących w środowisku społeczno - 

gospodarczym 
K1P_W03 

02 
istoty i uwarunkowań zagrożeń działalności gospodarczej oraz ich oddziaływania 

na działalność przedsiębiorstwa 
K1P_W04 

03 
różnorodnych źródeł informacji wskazujących na występowanie zagrożeń w  

prowadzeniu biznesu 
K1P_W08 

Umiejętności (Potrafi…)  

04 

analizować relacje między rynkiem a państwem w kontekście uwarunkowań 

społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz interpretować zmiany 

zachodzące w otoczeniu lokalnym i regionalnym 

K1P_U06 

05 
planować działalność przedsiębiorstwa w zakresie wdrażani w podmiocie 

gospodarczym mechanizmów zapobiegających zagrożeniom  
K1P_U15 

06 

analizować problemy oraz zjawiska gospodarcze i społeczne w turbulentnym 

otoczeniu, które mogą wpływać na zagrożenia związane z działalnością 

gospodarczą 

K1P_U16 

Kompetencje społeczne  

07 Postępuje etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych K1P_K03 

08 

pracując nad projektem zapobiegającym zagrożeniom bezpieczeństwa w państwie 

weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych lepszych rozwiązań, 

jest kreatywny. 

K1P_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Pojęcie, istota i rodzaje bezpieczeństwa; Obszary biznesu narażone na zagrożenia przestępczością; 

Detektywistyka korporacyjna; Ochrona obiektów; Zagrożenia związane z wykorzystywaniem elektronicznych 

instrumentów płatniczych; Szpiegostwo gospodarcze; Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; 



Bezpieczeństwo personalne (rekrutacja i kontrola lojalności personelu); Nadużycia pracownicze; Przestępczość 

gospodarcza; Nadużycia w obszarze zamówień publicznych; Nieprawidłowości przy wykorzystywaniu 

funduszy unijnych; Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji; Bezpieczeństwo w turystyce i podróżach 

służbowych; Przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu 

Projekt 

Sporządzenie projektu Bezpieczny biznes dla wybranego obszaru funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

 

Literatura podstawowa 

1. Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T., Przestępczość 

gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy 

przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2017, 

2. Nitkowski K., Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Warszawa 2019. 

3. Ożóg I., red, Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa z VAT, Warszawa 

2017. 

Literatura uzupełniająca  4. Chorbot P., Przestępczość białych kołnierzyków w świetle amerykańskich 

teorii kryminologicznych. Analogie do polskich realiów, www. 

repozytorium.uwb.edu. pl / jspui/bitstream/11320/2314 /1/BSP_6_ 2009_ 

Chorbot.pdf 

Metody kształcenia Metody praktyczne (wykład studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 

Sporządzenie projektu 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Test wiedzy:  01, 02, 03 

Sporządzony projekt 04, 05, 06, 07, 08 

  

Formy i warunki zaliczenia Test wiedzy - 50% oceny końcowej, 

Sporządzony projekt - 50 % oceny końcowej 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15 - 

Samodzielne studiowanie  5 - 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń - - 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 20 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 5 

Udział w konsultacjach 0,1 0,1 

Inne - - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60,1 40,1 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (Ekonomia i finanse) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,5 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,5 

 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/pawel-labuz
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/irena-malinowska

