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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu CYFROWY BIZNES, PG_00059287

Kierunek studiów Zarządzanie inżynierskie

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Grażyna Musiatowicz-Podbiał
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Grażyna Musiatowicz-Podbiał

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 32
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Digital Business NSTAC 22/23 - Moodle ID: 24543
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24543

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

32 0.0 0.0 32

Cel przedmiotu Zaznajomienie studentów z budową współczesnych rozwiązań e-biznesu oraz ich funkcjonowaniem w 
gospodarce elektronicznej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W13] ma podstawową wiedzę 
z zakresu projektowania, 
modelowania i optymalizacji 
procesów i systemów technicznych

Student ma wiedzę dotyczącą 
modeli e-biznesu oraz 
funkcjonowania rozwiązań IT 
udostepniających usługi on-line

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U08] analizuje rozwiązania 
inżynierskie i menedżerskie w 
procesach podejmowania decyzji 
z uwzględnieniem aspektów 
projakościowych i 
prośrodowiskowych oraz 
bezpieczeństwa procesów pracy

Student potrafi analizować 
rozwiązania e-biznesu i 
wskazywać metody ich 
doskonalenia

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu
Biznes i handel cyfrowy
Szanse i bariery rozwoju cyfrowego biznesu
Modele biznesowe i dochodowe handlu cyfrowego
Wykorzystanie nowych technologii
Główne elementy cyfrowej strategii biznesowej
Strategie cyfrowe
Przygotowanie strategii cyfrowej

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ćwiczenia laboratoryjne 50.0% 50.0%
kolokwium pisemne 50.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1.Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. Management information 
systems: Managing the digital firm. 14th edition. Pearson Education. 
2016.
2.Boyd, D. and Ellison, N. (2007) Social network sites: definition, 
history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 13 (1), 210-30. 
3.Chaffey, D. and Smith, P.R. (2012) Emarketing Excellence: Planning 
and Optimizing Your Digital Marketing, 4th edn. Routledge, London. 
 4.Chaffey, Dave. Digital Business and E-Commerce Management . 
Pearson Education Limited. Kindle Edition.

Uzupełniająca lista lektur 1.Robert Hanley, How Amazon Associates Works, https://
www.youtube.com/watch?v=jtV3fwPGE7g 
2.Tech Design Studios, Social Media Marketing Explainer Video, https://
www.youtube.com/watch?v=A3bfvxDEgn0

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Proszę przedstawić modele biznesu elektronicznego.
Proszę przedstawić funkcjonalność i rolę systemów płatności elektronicznych.
Jakie są  etapy tworzenia strategii cyfrowej przedsiębiorstwa?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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