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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Makro i mikroekonomia, finanse przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Tematyka wykładów:
Zakres i miejsce przedmiotu, stosunek do makro- i mikro- ekonomi. Definicje przedsiębiorstwa i jego związki z otoczeniem. Proces produkcji i podstawowe
czynniki produkcji (siły wytwórcze). Efektywność techniczna i ekonomiczna. Cykl racjonalnego działania i rachunek ekonomiczny. Analiza ekonomiczna na
etapie ex post i ex ante. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty zmienne i stałe. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i zmiennych na etapie
ewidencji (obliczania wyniku finansowego) i planowania. Ryzyko operacyjne i finansowe w działalności przedsiębiorstw. 

B.     ćwiczenia

Wyznaczanie celów w organizacjach i przedsiębiorstwach - gra decyzyjna. Rola i znaczenie czynników produkcji (ziemi, kapitału, pracy) - gra decyzyjna.
Ocena działalności gospodarczej – zasoby i strumienie nakładów. Okreslanie strategii sprzedaży i jej realizacja - gra decyzyjna. Sporządzanie planów
działalności przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży i produkcji maksymalizujących wynik finansowy. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro forma z
uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań (kalkulacja kompleksowa). Przygotowanie opisu i kalkulacji kompleksowej dla wybranego przedsiwzięcia. 

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

dyskusja eksperyment

Założenia wstępne17): wiedza z zakresu makro, mikroekonomii oraz podstaw finansowania i zarzadzania przedsiębiorstwami

indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

inne… inne …

inne…

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

inne …

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

-prezentacja roli czynników produkcji i potencjału produkcyjnego, rachunku ekonomicznego, rodzajów kosztów przydatnych do podejmowaniu decyzj
dotyczących doboru działalności produkcyjnych, wyboru technologii i poziomu intensywności produkcj

- przekazanie wiedzy z zakresu systemów planowania i kontroli w przedsiębiorstwach 

b) liczba godzin

Założenia i cele przedmiotu12):

projekt badawczy studium przypadku

a4) seminaria

b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie ekonomiki przedsiębiorstw na tle ogólnej teorii ekonomii 

-zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich związków z otoczeniem bliższym i dalszym

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KO  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7):

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Tomasz Kondraszuk 

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Organizacji i Zarządzania

Prowadzący zajęcia6): pracownicy Katedry

Numer katalogowy: FOL301

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Economics and organization of enterprises

Nazwa przedmiotu1):
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UWAGI24):  

4. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiebiorstwie. PWN 2003.

5. Piasecki B.: Ekonomika i zarzadzanie małą firmą. PWN, Warszawa 2001.

1. Colin Grury: Rachunek kosztów. PWN, Warszawa 1996.

2.  Duraj J. 2004: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Dębski S.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz.1,2. WSP, Warszawa 1999

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

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

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna, sala komputerowa

a) podstawowa

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

egzamin pisemny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

test

egzamin ustny inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne… inne..

imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

08 -

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 pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw 
05 - rozwiązuje problemy decyzyjne w zakresie bieżącej działalności handlowej i 
produkcyjnej przedsiębiorstwa

02 - analizuje zasoby czynników produkcji i proponuje sposoby 
efektywnego ich wykorzystania

06 - pracuje w zespole

03 -  ocenia procesy gospodarowania oraz wyniki finansowe i 
ekonomiczne im towarzyszące 

07 - 

04 - sporządza i anaizuje sprawozdania finansowe pro forma dla 
wybranego okresu sprawozdawczego 
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