
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta. Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III / 6 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3EBI 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

e-Biznes 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Germanas Budnikas, Dr  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Germanas Budnikas, Dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania cloud 

computing technologii oraz e-serwisów, wypełniając operacje  
 tworzenia strony internetowej, 
 zbioru i przetwarzania danych, 

 prowadzenia analizy dostępnej informacji w celu podejmowania 
racjonalnych decyzji, 

 gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. 
 

 
 

 
Wymagania wstępne 

1TEI Technologia informacyjna  
1/2 ANG lub 1/2 ROS Języki obce B2 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Modele biznesu internetowego. Hosting i jego opcje. E-serwis tworzenia stron 

internetowych, e-serwis zarządzania relacjami z klientami oraz analityki 
biznesowej - możliwości i zastosowania. Trendy w e-biznesie.  
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Wykład  
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Wstęp do e-Biznesu. Definicja i składniki e-Biznesu. Modele biznesu 

internetowego. 

2 

Hosting. Wybór nazwy domeny, rejestracja domeny, wybór hostingu a 

jego opcje. 

2 

E-serwis dla tworzenia stron internetowych. Możliwości e-serwisu. 4 

Systemy wspomagania zarządzania relacjami z klientem. Możliwości CRM 

e-serwisów. 

8 

Systemy e-Business Intelligence (BI). Możliwości BI e-serwisów. 8 

Przegląd nowoczesnych serwisów e-biznesu. Ich możliwości i 
zastosowania. 

4 

Trendy w e-Biznesie. Podsumowanie. 2 

 
 
Razem godzin 

 
 

30 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Określenie własnego e-biznesu. Wybór odpowiedniej modeli 

internetowej. Analiza zawartości podobnych stron e-Biznesu w wybranej 
branże. 

4 

Tworzenie własnej strony internetowej używając omówiony na wykładach 
możliwości e-serwisów.  

6 

Korzystanie CRM e-serwisu dla zarządzania relacjami z klientami we 
własnym biznesie. 

8 

Korzystanie BI e-serwisu dla analityki biznesowej we własnym biznesie. 8 

Prezentacja i obrona prac 4 

 

Razem godzin 

 

30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Wirtualna grupa kursu w Windows Live. 

2. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. 
Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. Wydawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa 2011, 384 p. 
3. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. 

Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 

2008, 250 p. 
4. Avinash Kaushik. Godzina dziennie z Web Analytics. Wydawnictwo Helion, 2007, 

494 p. 
5. Jerzy Surma. Business Inetlligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. 

Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009, 141 p 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

90 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Zaliczenie i ocena ćwiczeń 

 
 7 prac laboratoryjnych - 42 punkty (składowe oceny: 

rozwiązanie/złożoność, obrona, dokumentacja; każdy po 2 punkty) 

 Prezentacja prac w językach polskim i angielskim lub rosyjskim - 14 
punktów. 

 

Punkty 

Ocena  min max 

22 28 3.0 

29 35 3.5 

36 42 4.0 

43 49 4.5 

50 56 5 

 

 
Zaliczenie wykładów – suma punktów uzyskanych na wykładach plus punkty, 

otrzymane z ćwiczeń. Na każdym wykładzie – mini kolokwia (1 pytanie za 2 
punkty - 30 punktów maksimum). 
 

Aktywność w ciągłu wykładów, ćwiczeń – dodatkowy 0.5 punktu. 
 

 

Punkty Ocena 
(egzamin) min Max 

46 55 3.0 

56 65 3.5 

66 75 4.0 

76 85 4.5 

86 99+ 5 
 

 

 

 
 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta. Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
 

 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 

 
 
Koordynator: ..............................Germanas Budnikas ........., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 


