
 

Uchwała Nr 55/2016 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 28 września 2016r. 
 

 

w sprawie uchwalenia kart przedmiotów na kierunku Ekonomia w Instytucie 

Ekonomicznym                              

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia               

27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)                

i § 23 pkt 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 25 czerwca 

2015r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się karty przedmiotów na kierunku „Ekonomia” specjalność „Ekonomika 

menedżerska”: 

1) „Gospodarowanie zasobami ludzkimi” – załącznik nr 1, 

2) „Negocjacje” – załącznik nr 2, 

3) „Public relations” – załącznik nr 3, 

4) „Bankowość” – załącznik nr 4, 

5) „Biznesplan” – załącznik nr 5, 

6) „Etyka biznesu” – załącznik nr 6, 

7) „Nauka o państwie” – załącznik nr 7, 

8) „Ubezpieczenia” – załącznik nr 8, 

9) „Elementy demografii” – załącznik nr 9, 

10) „Socjologia i metody badań socjologicznych” – załącznik nr 10, 

11) „Korespondencja handlowa” – załącznik nr 11, 

12) „Gry decyzyjne” – załącznik nr 12, 

13) „Handel zagraniczny” – załącznik nr 13, 

14) „Handel zagraniczny” – załącznik nr 14, 

15) „Marketing międzynarodowy” – załącznik nr 15. 

 

§ 2 

Uchwala się karty przedmiotów na kierunku „Ekonomia” specjalność „Ekonomika 

procesów logistycznych”: 

1) „Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa” – załącznik nr 16, 

2) „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce” – załącznik nr 17, 

3) „Zarządzanie jakością procesów logistycznych” – załącznik nr 18, 

4) „Biznesplan przedsięwzięcia logistycznego” – załącznik nr 19, 

5) „Gry decyzyjne” – załącznik nr 20. 

 

§ 3 

Uchwala się karty przedmiotów na kierunku „Ekonomia” specjalność „Przedsiębiorczość 

gospodarcza”: 

1) „Public relations” – załącznik nr 21, 

2) „Marketing i analiza rynku” – załącznik nr 22, 

3) „Negocjacje” – załącznik nr 23, 

4) „Controlling” – załącznik nr 24, 

5) „Gry decyzyjne” – załącznik nr 25, 

6) „Wizualizacja informacji w biznesie” – załącznik nr 26. 



 

 

§ 4 

Karty przedmiotów, o których mowa w § 1 - 3, obowiązują od roku akademickiego 

2016/2017. 

  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 

 

 

 

 

 


