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Nazwa przedmiotu Organizacja i kierowanie przedsiębiorstwami wielozakładowymi

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.FZ.1758

Pkt.ECTS

2

Limit osób

30

Nazwa specjalności

BRAK;

prof. UG dr hab. Andrzej Letkiewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Semestr:

5,

Status przedmiotu:

Fakultatywny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Nauka o przedsiębiorstwie
Podstawy teorii przedsiębiorstw

Wymagania wstepne

Student powinien znać i rozumieć:

rolę przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym społeczeństwa,
klasyfikację przedsiębiorstw,
zasady gospodarowania,
formy i systemy zatrudniania w przedsiębiorstwie
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Przedmiot zaliczony na ocenę dostateczną przy obecności w przedziale 60% - 74%, obecność między
75% a 90% - ocena dobra, powyżej 90% obecności ocena bardzo dobra. W ramach zajęć student
może wykazać się aktywnością poprzez przygotowanie prezentacji i aktywną postawą na zajęciach, co
będzie podstawą do oceny w sposób ciągły.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunków ekonomia i / lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W08

Ma wiedzę o procesach transformacji podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych oraz
o ich przyczynach, przebiegu, skali i skutkach.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W08
Umiejętności

X
E1_U08

Posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów
ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności
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Efekty

E1_U08
Kompetencje

X
E1_K03

Potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować zadania związane z
ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy.
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K03

X
Treści programowe

Przyczyny i formy współdziałania i koncentracji działalności przedsiębiorstw
Formy zorganizowania procesów podstawowych dużych organizacji gospodarczych
&bull;

strategia lokalizacji

&bull;

lokalizacja pojedyncza i wielokrotna

&bull;

struktura technologiczna i przedmiotowa

&bull;

obsługa eksploatacyjna obiektów i wyposażenia

Projektowanie systemów produkcyjnych i przepływu produkcji
&bull;

stacjonarne, potokowe, niepotowkowe, gniazdowe formy organizacji produkcji

&bull;

projektowanie systemów produkcyjnych (jednostkowe seryjne masowe, technologie grupowe, just in time),

Elastyczne systemy produkcyjne
Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania
Nowoczesne systemy zintegrowania funkcjonalnego
&bull;

organizacja ucząca się

&bull;

sieciowa,

&bull;

wirtualna

Nowoczesne systemy zintegrowania funkcjonalnego
&bull;

organizacja fraktalna

&bull;

biologiczna

&bull;

holoniczna

&bull;

holograficzna

&bull;

hipertekstowa

Kapitałowe formy integracji organizacji gospodarczych - powstawanie, cechy i istota
Układy produkcyjno-gospodarcze holdingów
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Struktury organizacyjne holdingów
Zarządzanie funkcjonalne holdingiem
Zarządzanie finansowe holdingiem
Nadzór korporacyjny
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. Organizacja i sterowanie produkcją. Pod red. M. Brzezińskiego. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2002,
2. H. Jagoda, B. Haus: Holding. Organizacja w funkcjonowanie. PWE, Warszawa 1995
3. T. Kulesza: Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową. Lexis Nexis 2002
Kontakt

ekoalt@ug.gda.pl,
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