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Cel przedmiotu / modułu 
Celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nadzoru korporacyjnego a modeli 
corporate governance. 

Wymagania wstępne 

 Wiedzy: zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii 

 Umiejętności: potrafi pracować w grupie i korzystać z metod analizy przypadków 

 Kompetencji (postaw): rozumie konieczność kształcenia ustawicznego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 zna pojęcia dotyczące nadzoru korporacyjnego, proces tworzenia 
zasad NK oraz modele NK 

K_Z2A_1W02 
K_Z2A_1W04 

S2A_W01 
S2A_W02 

Umiejętności 
02 potrafi zidentyfikować i przeanalizować modele NK na przykładzie 
wybranych podmiotów 

K_Z2A_1U03 
K_Z2A_1U05 

S2A_U02 

Kompetencje 
społeczne 

   

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć – wykład  

1.Teorie i modele ładu korporacyjnego. 2 

2. Geneza, istota i determinanty rozwoju nadzoru korporacyjnego. 2 
3. Pojęcie nadzoru korporacyjnego (problemy definicyjne, istota corporate governance) . 4 

4. Charakterystyka i ocena najważniejszych modeli nadzoru korporacyjnego. 4 

5. Rada nadzorcza i zarząd jaki kluczowe ogniwa ładu korporacyjnego. 2 

6. Zaliczenie pisemne przedmiotu. 1 
 15 

Metody kształcenia   Wykład z wykorzystaniem prezentacji 

 Dyskusje ze studentami 

 Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study)  

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

 kolokwium 

 dyskusje w trakcie zajęć 

01,02 
02 

Forma i warunki zaliczenia 

Forma i warunki zaliczenia:  
ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru 
za określone działania i prace studenta:  

 80% oceny stanowi zaliczenie pisemne przedmiotu w postaci kolokwium pisemnego (około 6-
8 pytań). Pytania otwarte z teoretycznej części materiału oraz dotyczące przykładów z 
praktyki gospodarczej. 

 20 % oceny stanowi aktywność na zajęciach wynikająca z dyskusji o wnioskach z analizy 
przypadków oraz przygotowania i wygłoszenia mikro-referatów. 

Ocenianie:  

 Student otrzymuje ocenę dostateczną – gdy zna podstawowe pojęcia z zakresu ładu 
korporacyjnego. Potrafi wymienić modele CG. 

 Student otrzymuje ocenę dobrą – gdy potrafi scharakteryzować pojęcia z zakresu ładu 
korporacyjnego. Rozróżnia nadzór korporacyjny, właścicielski i corporate governance. 
Potrafi wymienić i scharakteryzować modele CG. 

 Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą – gdy potrafi dokładnie definiować pojęcia z zakresu 
ładu korporacyjnego, zna genezę tego pojęcia i różnicuje podobne terminy. Potrafi 
szczegółowo scharakteryzować modele CG i podać przykłady z praktyki gospodarczej. Zna 
rolę RN i Z w tworzeniu dobrych praktyk i realizacji założeń ładu korporacyjnego. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 18 

Studiowanie literatury 19 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 


