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Nazwa przedmiotu 
 

Ryzyko operacyjne - najnowsze wyzwanie zarządzania 

(RONWZ) 

Liczba punktów ECTS  
Punkty winny być przyporządkowane 
wszystkim przedmiotom, które kończą się 
ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład pracy 
przeciętnego studenta przypadający na rok 
akademicki odpowiada 60 punktom ECTS, 
również w przypadku, gdy przedmioty 
pogrupowane są w moduły, lub większe 
„bloki”. Punkty powinny uwzględniać także 
czas studenta poświęcony na wykonanie 
takich zadań obowiązujących w ramach zajęć 
z danego przedmiotu jak prace 
semestralne/roczne/dyplomowe, dysertacje, 
projekty/ćwiczenia realizowane w 
laboratorium, prace terenowe itp. 

Proponowana liczba punktów: 2 ECTS, zatwierdza dziekan 

danego wydziału 

  

Osoby prowadzące Tytuł naukowy Imię i nazwisko Katedra / Instytut/ 
Centrum/ Inne 

Dr hab. inż. Janusz Zawiła-

Niedźwiecki 

Wydział Zarządzania, 

Zakład Informatyki 

Gospodarczej 

Osoba odpowiedzialna za 
przedmiot 

   

 

Semestr studiów 
 

Letni 2014 

Typ przedmiotu  
(możliwości wyboru) 
obowiązkowy O 
 fakultatywny F 

F 

Wymagania wstępne  
 Zakres wiadomości / kompetencji / 
umiejętności, jakie powinien już 
posiadać student przed 
rozpoczęciem nauki przedmiotu, a 
także specyfikacja innych 
przedmiotów lub programów, które 
należy zaliczyć wcześniej.                                                                                                                                                      
Uwaga: maksymalna objętość tekstu 
to 1/2 standardowej strony A4 

 

Umiejętność zaawansowanego posługiwania się edytorem 

tekstu oraz wyszukiwania źródeł pozaliteraturowych. 

Kompetencje społeczne z zakresu współpracy w zespole 

projektowym. 

Poziom przedmiotu 
Podstawowy P 

Ś- średniozaawansowany 



  

 

Średniozaawansowany Ś 
Zaawansowany Z 
 

Charakter zajęć, liczba godzin w 
semestrze, liczba godzin w 
tygodniu. 
1) podać rodzaj prowadzonych zajęć 
dla danego przedmiotu: wykłady 
(W); ćwiczenia (Ć); laboratorium (L); 
projekt (P)                                                                                                        
2)podać liczbę godzin w tygodniu np. 
W - 2; Ć - 2; L - 3; P - 0                                                                                                                                                             
3) podać liczbę godzin w semestrze 
np. W - 30; Ć - 30; L - 45; P - 0 

1) W 
2) W-1 
3) W-15 

Sugerowana liczba godzin pracy 
własnej  

35(15 godz.  praca samodzielna +20 godz. przygotowanie do 
zaliczenia przedmiotu) 

Całkowita liczba godzin: 50 

Aspekty międzynarodowe 
(jeśli są) 

 

Język wykładowy 
 

polski 

Cel przedmiotu 
Opis zakładanych kompetencji i 
umiejętności, jakie student nabywa 
w wyniku zaliczenia przedmiotu.     
Uwaga: maksymalna objętość tekstu 
to 3 linie standardowej strony A4                                                                                   

Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu słuchacz 

posiadał podstawową wiedzę z zakresu analizy ryzyka 

operacyjnego i zasad organizowania w przedsiębiorstwie 

procesu panowania nad ryzykiem oraz potrafił w zespole 

konstruktywnie dyskutować nad możliwymi kierunkami 

analiz, rozwiązań zabezpieczających i reagowania 
Treść przedmiotu 

Wykład: Dyscyplina nauk o zarządzaniu; Prawa organizacji; Podejście diagnostyczne i 

prognostyczne; Niepewność i ryzyko; Klasyfikacja ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko 

biznesowe; Ryzyko finansowe; Ryzyko operacyjne; Analiza BIA; Szacowanie ryzyka 

operacyjnego; Bezpieczeństwo zasobowe organizacji; Plany ciągłości działania 

Ćwiczenia: zdefiniowanie organizacji biznesowej; analiza głównego procesu biznesowego; 

analiza interesariuszy; identyfikacja rodzajów ryzyka; analiza BIA; identyfikacja zagrożeń; 

szacowanie ryzyka; zasady bezpieczeństwa; scenariusz awaryjny. 

Spis zalecanych lektur  
 

LP. Autor, Tytuł, Wydawnictwo, 

1. J.Zawiła-Niedźwiecki „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości 
działania organizacji”, edu-Libri, 2013 

2. A.Kosieradzka „Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu”, 
edu-Libri, 2012 

 
 

Metody oceny 
( ocena, 
egz. pisemny, egz. ustny, 
projekt) 
 

Ocena formatywna: interaktywno-ćwiczeniowa forma 

prowadzenia wykładów, prosty projekt do wykonania w domu. 

Ocena sumatywna: kolokwium zaliczeniowe na ostatnich 

zajęciach wykładowych złożone z 6 zagadnień problemowych do 

opisania, do zaliczenia wymagane jest pozytywne opracowanie 

wszystkich zagadnień, każde oceniane w skali 2-5, ocena 

końcowa z wykładów jest średnią, o ile wszystkie oceny są >= 3. 

 



  

 

Uwagi dodatkowe 
 

Wykłady odbędą się, jeżeli zapisze się co najmniej 15 osób.  

Tabela 1. Efekty kształcenia 

Numer (symbol) Efekty kształcenia słuchacz, który zaliczył przedmiot, potrafi 
Sposób weryfikacji 
osiągnięcia efektu 

 WIEDZA  

RONWZ _W1 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy ryzyka 
operacyjnego 

Egzamin 

RONWZ _W2 Ma podstawową wiedzę z zakresu zasad 
organizowania procesu panowania nad ryzykiem 

Egzamin 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

RONWZ _U1 potrafi zidentyfikować typowe rodzaje ryzyka w 
działalności gospodarczej oraz wyrażające je 
zagrożenia 

Egzamin 

RONWZ _U2 potrafi wskazać generalne sposoby zabezpieczeń 
przed zidentyfikowanymi zagrożeniami 

Egzamin 

RONWZ _U3 potrafi zaprojektować scenariusz reagowania na 
wystąpienie zakłócenia (spełnienie się zagrożenia) 

Egzamin 

 
KOMPETENCJE 

 

RONWZ _K1 potrafi pracować w zespole Obserwacja na 
zajęciach,  

RONWZ _K2 potrafi twórczo i konstruktywnie poszukiwać możliwych 
rozwiązań 

Obserwacja na 
zajęciach, 
egzamin 

 
 


