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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 
 

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

 
A. Ogólny opis przedmiotu  

 
Nazwa pola 

 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu  Praktyczne wykorzystanie SAP ERP 
 
SAP ERP in Practice 

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 oprogramowania SAP ERP - EK_W01, EK_W02, 
EK_W03 

Efekty kształcenia – 
umiejętności 

U1: uczestnik kursu potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy 
biznesowe z wykorzystanie oprogramowania SAP ERP - EK_U02, 
EK_U03 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

K1: uczestnik kursu rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia 
zawodowego - EK_K02, EK_K03 

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

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

zawodowych uczestników w zakresie wykorzystania systemu SAP 
ERP. 

Pełny opis przedmiotu W ramach zajęć podejmowane są następujące zagadnienia: 
1. Zintegrowane systemy informatyczne – wprowadzenie do 
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problematyki 
2. Charakterystyka systemu SAP ERP 
3. Architektura systemu SAP ERP 
4. Bezpieczeństwo systemu SAP ERP 
5. Obsługa interfejsu SAP ERP 
6. Planowanie i kontrola produkcji 
6.1. Koordynacja procesu produkcyjnego 
6.2. Planowanie procesu produkcyjnego 
6.2. Raportowanie z produkcji 
6.3. Ruchy materiałowe 
6.4. Proces kontroli produkcji. 
7. Gospodarka materiałowa 
7.1. Zarządzanie materiałami 
7.2. Dostawcy i klienci – definiowanie i walidacja 
7.3. Zakup i przyjęcie materiałów/towarów 
7.4. Inwentaryzacja 
8. Kontrola jakości 
8.1. Plany kontroli jakości 
8.2. Kontrola jakości wybranych procesów (zakupy, produkcja, 
sprzedaż) 
9. Sprzedaż i dystrybucja 
9.1. Planowanie sprzedaży 
9.2. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką 
9.3. Dokumenty sprzedażowe 
10. Finanse przedsiębiorstwa 
10.1. Rachunkowość 
10.2. Controlling. 

Literatura Literatura proponowana: 
1. J. Auksztol, P. Balwierz, M. Chomuszko, SAP: zrozumieć system 
ERP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

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 

Formy zajęć: 
- ćwiczenia laboratoryjne, 
- wykład konwersatoryjny, 
- studia przypadków. 
 
Łącznie 48 godzin dydaktycznych. 
 
Zaliczenie bez oceny, ocena ciągła (w tym zaangażowanie i 
aktywność w trakcie zajęć) 

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 pn. „Kopernikańska Akademia 
Biznesu” (ścieżka: Business Development) 

Grupy zajęciowe z opisem i 
limitem miejsc w grupach 

1 grupa, limit miejsc: 17 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 oprogramowania SAP ERP - EK_W01, EK_W02, 
EK_W03 

U1: uczestnik kursu potrafi identyfikować i rozwiązywać 
problemy biznesowe z wykorzystanie oprogramowania SAP ERP 
- EK_U02, EK_U03 

K1: uczestnik kursu rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia 
zawodowego - 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 W ramach zajęć podejmowane są następujące zagadnienia: 
1. Zintegrowane systemy informatyczne – wprowadzenie do 
problematyki 
2. Charakterystyka systemu SAP ERP 
3. Architektura systemu SAP ERP 
4. Bezpieczeństwo systemu SAP ERP 
5. Obsługa interfejsu SAP ERP 
6. Planowanie i kontrola produkcji 
6.1. Koordynacja procesu produkcyjnego 
6.2. Planowanie procesu produkcyjnego 
6.2. Raportowanie z produkcji 
6.3. Ruchy materiałowe 
6.4. Proces kontroli produkcji. 
7. Gospodarka materiałowa 
7.1. Zarządzanie materiałami 
7.2. Dostawcy i klienci – definiowanie i walidacja 
7.3. Zakup i przyjęcie materiałów/towarów 
7.4. Inwentaryzacja 
8. Kontrola jakości 
8.1. Plany kontroli jakości 
8.2. Kontrola jakości wybranych procesów (zakupy, produkcja, 
sprzedaż) 
9. Sprzedaż i dystrybucja 
9.1. Planowanie sprzedaży 
9.2. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką 
9.3. Dokumenty sprzedażowe 
10. Finanse przedsiębiorstwa 
10.1. Rachunkowość 
10.2. Controlling. 
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Metody dydaktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, 
- wykład konwersatoryjny, 
- studia przypadków 

Literatura Literatura proponowana: 
J. Auksztol, P. Balwierz, M. Chomuszko, SAP: zrozumieć system 
ERP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.  

 
 
 

 
 


