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Załącznik nr 6c do Ogłoszenia 

 
 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych,  
doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających 

 
A. Ogólny opis przedmiotu  

 
Nazwa pola 

 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu  Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce biznesowej 
 
Information and Communication Technologies in Business 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Jednostka, dla której 
przedmiot jest oferowany 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Kod przedmiotu  Nadawany jest przez administrację według dotychczasowych zasad.  
(do 20 znaków) 

Kod ISCED 
 

0413 

Liczba punktów ECTS 2 
Sposób zaliczenia Zaliczenie bez oceny 

  
Język wykładowy język polski 
Określenie, czy przedmiot 
może być wielokrotnie 
zaliczany 

Tak 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów  

Kopernikańska Akademia Biznesu  

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych/uczestnika 
kursów dokształcających 

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 48 godzin. 
2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika kursu 
potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 12 godzin. 
 
Całkowity nakład pracy uczestnika kursu: 60 godzin. 

Efekty kształcenia – wiedza 
 

W1: uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu praktycznego 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych – 
EK_W01, EK_W02, EK_W03 

Efekty kształcenia – 
umiejętności 

U1: uczestnik wykorzystuje technologie informacyjno-
komunikacyjne do poprawy efektywności działań organizacji – 
EK_U01 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

K1: uczestnik kursu identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne 
związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych - EK_K02, EK_K03 

Metody dydaktyczne - zajęcia laboratoryjne 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia 
- studia przypadków 

Wymagania wstępne Nie dotyczy 
Skrócony opis przedmiotu Celem głównym przedmiotu jest podniesienie kompetencji 



 

 
 

 
 

2 
 

uczestników  w zakresie praktycznego wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Pozwoli to na lepsze spełnienie 
specyficznych wymagań potencjalnych pracodawców. 

Pełny opis przedmiotu Zajęcia dydaktyczne składają się z następujących bloków: 
1. Wizualizacja produktu 
1.1. Teoria wizualizacji produktu – zagadnienia wstępne 
1.1.1. Sklepy internetowe i platformy B2B 
1.1.2. Programy lojalnościowe 
1.1.3. Wsparcie eCommerce z poziomu systemów ERP 
1.1.4. Wybór platformy - systemy gotowe, a dedykowane. 
Ekspozycja produktów i kategorii 
1.1.5. Allegro, Pocztex, Paczkomaty, DHL, porównywarki: Ceneo, 
Nokaut 
1.2. Metody i techniki wizualizacji produktu 
1.3. Modelowanie produktów 
1.4. Wykorzystanie V-Ray 
1.5. Podstawy fotomontażu 
1.6. Optymalizacja produktów (content marketing, zdjęcia, cechy) 
1.7. Sklepy internetowe – funkcjonalności, dostosowanie do potrzeb 
klienta i specyfiki produktu. Przykłady różnych branż 
1.8. Rozwiązania eCommerce 
1.8.1. Przykład instalacji i konfiguracji gotowego rozwiązania 
eCommerce  1.8.2. Podstawowe ustawienia 
1.8.3. Administratorzy, content, strony statyczne, kontakt 
1.8.4. Tworzenie kategorii, dodawanie produktów (zdjęcia, opisy, 
cechy) 
1.8.5. Logistyka, wagi, przesyłki, czas oczekiwania, szablony 
wiadomości. Audyt  sklepu  www - narzędzia wspomagające 
 
2. Tworzenie nowoczesnych stron internetowych 
2.1. Wstęp do zagadnienia (definicje, założenia, geneza) 
2.1.1. Nowoczesne strony www, rodzaje stron internetowych, strony 
wizytówki, strony produktowe, przydatność systemów CMS 
2.1.2. RWD a aplikacje mobilne 
2.1.3. Budowa strony www 
2.1.4. Metatagi 
2.1.6. Nawigacja w stronach www 
2.1.7. Content marketing 
2.1.8. Domena 
2.1.9. Hosting a serwer (rejestracja, konfiguracja, przekierowania) 
2.2. Podstawy HTML 
2.2.1. Wstęp do zagadnienia 
2.2.2. Edytory języka programowania 
2.2.3. Budowa dokumentu HTML 
2.2.4. Podstawowe znaczniki HTML 
2.2.5. Struktura kodu strony www i struktura plików stron HTML 
2.3. Podstawy CSS (w tym: wstęp do zagadnienia, style, 
pozycjonowanie, selektory, własności) 
2.4. System CMS 
2.4.1. Podstawy obsługi i zarządzania systemem CMS 
2.4.2. Administracja systemem CMS na przykładzie platformy 
WordPress 
2.4.3. Zmiana wyglądu strony (motywy) 
2.4.4. Rozszerzanie strony www z pomocą wtyczek 



 

 
 

 
 

3 
 

2.4.5. Instalacja dodatków (wtyczek) rozszerzających możliwości 
systemu CMS 
2.5. Podstawowe zagadnienia i zastosowanie content marketingu 
2.6. Pozycjonowanie organiczne 
2.7. Optymalizacja stron internetowych dla wyszukiwarek 
internetowych 
2.8. Gotowe platformy dostępne na rynku (na przykładzie sklepów 
internetowych) 
 
3. Mobilny marketing 
3.1. Wstęp do zagadnienia (pojęcie, geneza) 
3.2. Marketing dostosowany do ery urządzeń mobilnych 
3.3. Media społecznościowe w kontekście marketingu mobilnego 
3.4. Urządzenia mobilne 
3.5. Tworzenie i wykorzystanie aplikacji mobilnych 
3.6. Ocena efektywności stosowania aplikacji mobilnych 
3.7. Zastosowanie SMS w marketingu 
3.8. Zastosowanie e-mail w marketingu 
3.9. Analiza danych o użytkownikach stron internetowych 
3.10. Ocena strony internetowej w kontekście marketingu na 
urządzeniach mobilnych 
3.11. Prowadzenie kampanii mobilnych (w Google AdWords; w 
Facebook Ads; promującej aplikacje mobilną; wideo w serwisie 
YouTube i Facebook). 

Literatura Literatura proponowana: 
1. J. Królewski, P. Sala, E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet 
startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. 
2. S. Konkol, Marketing mobilny, Onepress, 2012. 
3. J. Ducket, HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW, 
Helion, 2014. 

Metody i kryteria oceniania Zaliczenie bez oceny –  W1, U1, K1 
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

Nie dotyczy 
 

 

B) Opis przedmiotu i zajęć cyklu  

 
Nazwa pola Komentarz 

Cykl dydaktyczny, w którym 
przedmiot jest realizowany 

Semestr letni roku akademickiego 2017/2018. 

Sposób zaliczenia przedmiotu w 
cyklu 

Zaliczenie bez oceny.  

Forma(y) i liczba godzin zajęć 
oraz sposoby ich zaliczenia 

- zajęcia laboratoryjne 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia 
- studia przypadków 
 
Łącznie: 48 godzin dydaktycznych. 
 
Zaliczenie bez oceny. 

Imię i nazwisko koordynatora/ów 
przedmiotu cyklu 

Robert Karaszewski 

Imię i nazwisko osób 
prowadzących grupy zajęciowe 
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przedmiotu 
Atrybut (charakter) przedmiotu 
 

Przedmiot do wyboru (na podstawie bilansu kompetencji) w 
ramach kursu dokształcającego Kopernikańska Akademia 
Biznesu (ścieżka Business Development). 

Grupy zajęciowe z opisem i 
limitem miejsc w grupach 

1 grupa, 15 uczestników. 

Terminy i miejsca odbywania 
zajęć 

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane z 
wykorzystaniem modułu „Planista”. 

Liczba godzin zajęć 
prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na 
odległość 

Nie dotyczy 

Strona www przedmiotu Nie dotyczy 
Efekty kształcenia, zdefiniowane 
dla danej formy zajęć w ramach 
przedmiotu 

 

W1: uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu praktycznego 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych – 
EK_W01, EK_W02, EK_W03 

U1: uczestnik wykorzystuje technologie informacyjno-
komunikacyjne do poprawy efektywności działań organizacji – 
EK_U01 

K1: uczestnik kursu identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne 
związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych - EK_K02, EK_K03 

Metody i kryteria oceniania danej 
formy zajęć w ramach 
przedmiotu 

Zaliczenie bez oceny, ocena ciągła (w tym zaangażowanie i 
aktywność w trakcie zajęć) 

Zakres tematów Zajęcia dydaktyczne składają się z następujących bloków: 
1. Wizualizacja produktu 
1.1. Teoria wizualizacji produktu – zagadnienia wstępne 
1.1.1. Sklepy internetowe i platformy B2B 
1.1.2. Programy lojalnościowe 
1.1.3. Wsparcie eCommerce z poziomu systemów ERP 
1.1.4. Wybór platformy - systemy gotowe, a dedykowane. 
Ekspozycja produktów i kategorii 
1.1.5. Allegro, Pocztex, Paczkomaty, DHL, porównywarki: 
Ceneo, Nokaut 
1.2. Metody i techniki wizualizacji produktu 
1.3. Modelowanie produktów 
1.4. Wykorzystanie V-Ray 
1.5. Podstawy fotomontażu 
1.6. Optymalizacja produktów (content marketing, zdjęcia, 
cechy) 
1.7. Sklepy internetowe – funkcjonalności, dostosowanie do 
potrzeb klienta i specyfiki produktu. Przykłady różnych branż 
1.8. Rozwiązania eCommerce 
1.8.1. Przykład instalacji i konfiguracji gotowego rozwiązania 
eCommerce  1.8.2. Podstawowe ustawienia 
1.8.3. Administratorzy, content, strony statyczne, kontakt 
1.8.4. Tworzenie kategorii, dodawanie produktów (zdjęcia, 
opisy, cechy) 
1.8.5. Logistyka, wagi, przesyłki, czas oczekiwania, szablony 
wiadomości. Audyt  sklepu  www - narzędzia wspomagające 
 



 

 
 

 
 

5 
 

2. Tworzenie nowoczesnych stron internetowych 
2.1. Wstęp do zagadnienia (definicje, założenia, geneza) 
2.1.1. Nowoczesne strony www, rodzaje stron internetowych, 
strony wizytówki, strony produktowe, przydatność systemów 
CMS 
2.1.2. RWD a aplikacje mobilne 
2.1.3. Budowa strony www 
2.1.4. Metatagi 
2.1.6. Nawigacja w stronach www 
2.1.7. Content marketing 
2.1.8. Domena 
2.1.9. Hosting a serwer (rejestracja, konfiguracja, 
przekierowania) 
2.2. Podstawy HTML 
2.2.1. Wstęp do zagadnienia 
2.2.2. Edytory języka programowania 
2.2.3. Budowa dokumentu HTML 
2.2.4. Podstawowe znaczniki HTML 
2.2.5. Struktura kodu strony www i struktura plików stron 
HTML 
2.3. Podstawy CSS (w tym: wstęp do zagadnienia, style, 
pozycjonowanie, selektory, własności) 
2.4. System CMS 
2.4.1. Podstawy obsługi i zarządzania systemem CMS 
2.4.2. Administracja systemem CMS na przykładzie platformy 
WordPress 
2.4.3. Zmiana wyglądu strony (motywy) 
2.4.4. Rozszerzanie strony www z pomocą wtyczek 
2.4.5. Instalacja dodatków (wtyczek) rozszerzających 
możliwości systemu CMS 
2.5. Podstawowe zagadnienia i zastosowanie content marketingu 
2.6. Pozycjonowanie organiczne 
2.7. Optymalizacja stron internetowych dla wyszukiwarek 
internetowych 
2.8. Gotowe platformy dostępne na rynku (na przykładzie 
sklepów internetowych) 
 
3. Mobilny marketing 
3.1. Wstęp do zagadnienia (pojęcie, geneza) 
3.2. Marketing dostosowany do ery urządzeń mobilnych 
3.3. Media społecznościowe w kontekście marketingu 
mobilnego 
3.4. Urządzenia mobilne 
3.5. Tworzenie i wykorzystanie aplikacji mobilnych 
3.6. Ocena efektywności stosowania aplikacji mobilnych 
3.7. Zastosowanie SMS w marketingu 
3.8. Zastosowanie e-mail w marketingu 
3.9. Analiza danych o użytkownikach stron internetowych 
3.10. Ocena strony internetowej w kontekście marketingu na 
urządzeniach mobilnych 
3.11. Prowadzenie kampanii mobilnych (w Google AdWords; w 
Facebook Ads; promującej aplikacje mobilną; wideo w serwisie 
YouTube i Facebook). 

Metody dydaktyczne Zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia, studia przypadków 
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Literatura Literatura proponowana: 
1. J. Królewski, P. Sala, E-marketing. Współczesne trendy. 
Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2016. 
2. S. Konkol, Marketing mobilny, Onepress, 2012. 
3. J. Ducket, HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW, 
Helion, 2014. 

 


