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13Cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu 
funkcjonowania i zarządzania organizacją gospodarczą w zmiennym otoczeniu 
rynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i postaw 
innowacyjnych oraz przedsiębiorczych 

The aim of the course is to give students a basic knowledge of the functioning 
and management of the economic organization in a changing market 
environment, with particular emphasis on issues and attitudes innovative and 
entrepreneurial 
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Efekty 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Efekty kształcenia 
z przedmiotu 

Efekty 
kształcenia 

z przedmiotu 
(ang.) 

Sposób 
weryfikacji 

efektu 

[K_W12] Posiada 
podstawową 
wiedzę dotyczącą 
uwarunkowań 
etycznych nauki i 
techniki, ochrony 
własności 
przemysłowej i 
prawa autorskiego. 
Potrafi korzystać z 
zasobów 
informacji 
patentowej. 

ma podstawową 
wiedzę o 
funkcjonowaniu 
człowieka w 
organizacjach oraz 
kierowaniu ludźmi w 
zespole 

has a basic 
knowledge about 
the functioning of 
human 
organizations and 
leading people in a 
team 

[SW1] Ocena 
wiedzy 
faktograficznej 
[SU3] Ocena 
umiejętności 
wykorzystania 
wiedzy 
uzyskanej w 
ramach różnych 
modułów 
[SU2] Ocena 
umiejętności 
analizy 
informacji 

[K_U07] Potrafi 
dokonać wstępnej 
analizy 

Student ma 
podstawową wiedzę z 
dziedziny kosztów i 

The student has a 
basic knowledge 
in the field of 

[SU3] Ocena 
umiejętności 
wykorzystania 



ekonomicznej 
podejmowanych 
działań 
inżynierskich. 

przychodów 
przedsiębiorstwa; 
student zna ogólne 
zasady oceny 
rentowności 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa i 
oceny opłacalności 
projektów 
inżynierskich; student 
zna podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
firmy w otoczeniu 
ekonomicznym 

costs and revenues 
of the company; 
student knows the 
general principles 
for assessing the 
viability of the 
enterprise and 
assess the 
profitability of 
engineering 
projects; student 
knows the basic 
principles of 
running the 
company in the 
economic 
environment 

wiedzy 
uzyskanej w 
ramach różnych 
modułów 
[SU2] Ocena 
umiejętności 
analizy 
informacji 

[K_W11] Posiada 
podstawową 
wiedzę z zakresu 
ekonomii, 
zarządzania i 
prawa 
gospodarczego. 

Student ma 
podstawową wiedzę o 
zasadach zarządzania, 
o różnych typach 
działów organizacji 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
struktur o charakterze 
inżynierskim, zna 
podstawowe metody i 
techniki podejścia 
procesowego wraz z 
zasadami 
modelowania 
procesów 

The student has a 
basic knowledge 
of the principles of 
management, with 
different types of 
divisions of an 
organization with 
a particular focus 
on structures of 
engineering, 
knows the basic 
methods and 
techniques of the 
process approach 
with the principles 
of proces 
modeling 

[SW1] Ocena 
wiedzy 
faktograficznej 
[SU3] Ocena 
umiejętności 
wykorzystania 
wiedzy 
uzyskanej w 
ramach różnych 
modułów 
[SU2] Ocena 
umiejętności 
analizy 
informacji 

[K_K03] Potrafi 
odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
określonego przez 
siebie lub innych 
zadań. 

Student poznaje 
zasady 
funkcjonowania 
organizacji 
gospodarczej, ma 
podstawową wiedzę 
na temat zmian 
zachodzących w 
organizacji i jej 
otoczeniu z 
uwzględnieniem 
problemów 
ekologicznych 

The student learns 
the principles of 
operation of the 
economic 
organization, has a 
basic knowledge 
of the changes 
taking place in the 
organization and 
its environment, 
taking into 
account 
environmental 
issues 

[SK1] Ocena 
umiejętności 
pracy w grupie 
[SK3] Ocena 
umiejętności 
organizacji 
pracy 
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Sposób 
realizacji 

na uczelni 

16Wymagania brak 



wstępne i 
dodatkowe 

17

Zalecane 
fakultatywne 
komponenty 
przedmiotu 

brak 
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Treści 
przedmiotu 

 Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, 
kontrola. 

 Podstawowe zagadnienia w zarządzaniu organizacją gospodarczą 
 Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz klasyfikacje systemów 

zarządzania 
 Własna firma, współczesny menadżer - przedsiębiorca 
 Innowacje w przedsiębiorstwie 
 Procesy w przedsiębiorstwie w łańcuchu dostaw. 
 Systemy zrównoważone 
 Struktury organizacyjne zarządzania 
 Nowoczesne systemy zarządzania produkcją 
 System zarządzania jakością 

 Functions of management: planning, organizing, motivation, controlling. 
 Basic issues in the management of economic organization 
 Assessment and classification of the enterprise management systems 
 Self employed, the modern manager - entrepreneur 
 Innovation in the enterprise 
 The processes in the enterprise supply chain. 
 sustainable systems 
 The organizational structures of management 
 Modern production management systems 
 Quality management system, 

19
Zalecana lista 
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1. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania”, MT Biznes, Warszawa 2005, 

2. Durlik I.:  Inżynieria zarządzania. Agencja Wydawnicza. wyd 8 PLACET, 
2005 

3. Isaacson W.: Steve Jobs, Insignis, Kraków 2014 

4 Ford H.: Moje życie i dzieło, IPE 2006 

5. Waters D: Zarządzanie operacyjne. Towary usługi. PWN, W-wa 2001 

6. Webber R. A.: Zasady zarządzania organizacjami, W-wa,  PWE 2006 
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2. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 
2002 

3. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000 
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Formy zajęć i 
metody 
nauczania 

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Liczba godzin 
zajęć 

30 0 0 0 0 

Suma godzin 
dydaktycznych w 

semestrze, 
objętych planem 

studiów 

30 

W tym kształcenie na odległość: 0.0 
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Metody i 
kryteria 
oceniania 

Kryteria oceniania 
składowe 

Kryteria oceniania 
składowe (ang.) 

Próg 
zaliczeniowy 

Procent składowej 
oceny końcowej 

kolokwium końcowe final test 60% 100% 
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Język 
wykładowy 

polski 

23

Praktyki 
zawodowe w 
ramach 
przedmiotu 

Nie dotyczy 

 


