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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Gospodarka sieciowa GS 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

 
polski 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania w Przemyśle 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 dr hab. inż. Anna Lis, prof. uczelni 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 dr hab. inż. Anna Lis, prof. uczelni  

 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów związanych z 
zarządzaniem współpracą w 
sieciach 

 
Wyniki zadań realizowanych w 
ramach wykładu 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych w funkcjonowaniu 
w gospodarce opartej na sieci 

 
Wyniki zadań realizowanych w 
ramach wykładu 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą podstawy gospodarki 
sieciowej 

 
Wyniki zadań realizowanych w 
ramach wykładu 
 

 

Treści przedmiotu 
 

 
1. Wprowadzenie. 
2. Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. 
3. Podstawy gospodarki sieciowej. 
4. Uwarunkowania rozwoju gospodarki sieciowej.  
5. Sieć jako metoda współdziałania. 
6. Rola współpracy międzyorganizacyjnej w rozwoju społeczno-gospodarczym.  
7. Formy współpracy międzyorganizacyjnej. 
8. Organizacje oparte na współpracy sieciowej. 
9. Koncepcje rozwoju regionalnego oparte na współpracy w sieciach. 
10. Współpraca w klastrach przemysłowych. 
11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w gospodarce sieciowej. 
12. Przedstawienie realizacji zadań  
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak  
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Realizacja zadań w ramach 60% 100% 
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efektów uczenia się 
 

wykładu 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

1. Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters 
Kluwer. 

2. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., & Jasiński, B. (2012). Sieci 
międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki 
zarządzania. , Warszawa, CH Beck 

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

1. Lis, A. (2018). Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola 
bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych. Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej. 

2. Pierścieniak, A. (2015). Potencjał organizacji do współpracy 
zewnętrznej-ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru. Prace Naukowe 
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i 
Opracowania, (18). 

3. Frankowska, M. (2018). Współdziałanie przedsiębiorstw w 
klastrowych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa. 

4. Klimas, P. (2014). Sieci innowacji: implikacje bliskości 
organizacyjnej. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach. 

5. Krawiec, F. (2009). Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku. 
Difin. 

6. Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa, PWN 
 

Adresy eZasobów 
 

 
Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Proszę wymienić wybrane formy współpracy międzyorganizacyjnej 

Proszę opisać etapy rozwoju współpracy w organizacjach klastrowych 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


