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- przekazanie wiedzy z zakresu definiowania strategii (analiza SWOT, opis strategii), poprzez stworzenie hierarchicznych kart wyników, aż po integrację z
danymi operacyjnymi i zdefiniowanie pojedynczych działań w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw logistycznyc
- aktywnowanie słychaczy do pracy nad rozwiązaniem studium przypadku

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład

niestacjonarne)

20

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne

10

a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

studium przypadku
T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment

gry symulacyjne
indywidualne projekty studenckie

T

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady
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