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Założenia wstępne17): Wiedza z zakresu podstaw zarządzania oraz mikro i makroekonomii

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Zarządzanie, Nauka o organizacji, Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii.

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Proces produkcji i struktura procesu wytwarzania. Organizacja produkcji. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa. Przygotowanie produkcji. Jakość
produkcji. Wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe i ich wykorzystanie. Zużycie i amortyzacja środków trwałych. Gospodarka materiałowa.
Ekonomika zapasów materiałowych. Zatrudnianie pracowników. Wynagradzanie pracowników. Rachunek kosztów własnych. Ocena wyniku
finansowego

B.     ćwiczenia

Wybór wariantu technologicznego. Określanie zdolności produkcyjnej. Zużycie i amortyzacja środków trwałych. Ustalanie norm zapasu
materiałowego. Planowanie liczby zatrudnionych. Ustalanie kosztów osobowych.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-zapoznanie studentów z podstawowymi problemami ekonomiki przedsiębiorstw prowadzących działalność na małą i średnią skalę,

-przedstawienie ekonomiki procesów wytwórczo - usługowych,

-omowienie gospodarowania środkami trwałymi oraz majątkiem obrotowym,

-prezentacja zagadnień dotyczących ekonomiki gospodarowania zasobami ludzkimi.

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

EFL406

Nazwa przedmiotu1): Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw

Numer katalogowy:

Prowadzący zajęcia6): Dr hab. Stanisław Bagieński , prof. nadz. SGGW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Small and Medium Eterprise Economics

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): Dr hab. Stanisław Bagieński , prof. nadz. SGGW
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UWAGI24):

4. Daszkiewicz N. 2007. Małe i średnie przedsiebiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Wyd. CeDeWu. Warszawa

5. Duraj J. 2000. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

2. Piocha S., Gabryszak R. 2008. Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce. Wyd. Difin. Warszawa

3. Lewandowski J., Bagieński S. 2002. Biznesplan. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach. Kielce

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

6. Lichtarski J.  2005. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1.Sobczyk G. 2004. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Difin. Warszawa

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

b) uzupełniająca

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

inne..

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - zna podstawowe uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich 
przedsiębiorstw

05 -oblicza koszty osobowe

02 -ocenia opłacalność wariantu technologicznego produkcji 06 -pracuje w zespole

03 -ocenia efektywność remontu kapitalnego środka trwałego 07 -

04 -oblicza zużycie i amortyzację środków trwałych 08 -
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