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Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
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Semestr:
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Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca
w laboratorium komputerowym,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Mikroekonomia, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, podstawy analizy ekonomicznej.

Wymagania wstepne

Znajomośc podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych przedsiębiortswa
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Kryteria zaliczenia ćwiczeń: test zaliczeniowy (+70%), obecność (+10%), aktywność (+20%). brak
przygotowania do zajęć (-10%).
Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny z zaliczenia i egzaminu:

bardzo dobrej - 100% - 91%,
dobrej plus - 90% - 81%,
dobrej - 80% - 71%,
dostatecznej plus - 70% - 61%,
dostatecznej - 60% - 51%,
niedostatecznej - 50% i mniej.
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z metodami analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w branży transportowej oraz wykształcenie
umiejętność krytycznej oceny wskaźników ekonomicznych

Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W02

student ma wiedzę o zakresie i specyfice podstawowych obszarów analizy
techniczno-ekonomicznej i finansowej w transporcie

E1_W03

student wie jakie jest znaczenie analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych w
transporcie; student zna podstawowe uwarunkowania sytuacji ekonomicznej w
transporcie z wyeksponowaniem oddziaływań makroekonomicznych na sytuację w
transporcie; student wie jakie są wzajemne relacje pomiędzy procesami
techniczno-ekonomicznymi i finansowymi w działalności przedsiębiorstw transportowych

E1_W04

student zna metody i techniki analizowania zależności między podstawowymi kategoriami
opisującymi sytuację w branży transportowej

E1_W06

student ma wiedzę na temat podstawowych metod analizowania zjawisk ekonomicznych
w transporcie oraz potrafi pozyskiwać niezbędne dane do opisu zjawisk ekonomicznych w
transporcie
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza
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Umiejętności

E1_U02

student w oparciu zdobytą wiedzę posiada umiejętność analizowania zjawisk
ekonomicznych w branży transportowej i pozyskiwania danych niezbędnych do tego typu
analiz

E1_U08

student posiada umiejętność rozumienia, interpretowania zjawisk i procesów
ekonomiczno-finansowych w transporcie
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty
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X

X

X
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Kompetencje

E1_K01

student rozumie potrzebę uzupełniania i weryfikacji swojej wiedzy w zakresie
analizowania zjawisk ekonomiczno-finansowych w transporcie

E1_K04

Student ma kompetencje w zakresie identyfikowania problemów związanych z sytuacją
ekonomiczną transportu
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K01
E1_K04

X
X

X

X

X
Treści programowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejsce analizy ekonomicznej w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa transportowego
Główne obszary analizy techniczno-ekonomicznej transportu
Kierunki analizy sprzedaży i kosztów przedsiębiorstw transportowych
Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w gałęziach transportu w Polsce
Metody badań przyczynowo-skutkowych w analizie ekonomicznej transportu
Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju transportu
Badania koniunktury w transporcie
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. E. Adamowicz, Rola analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw transportowych, W: Rozwój i
funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe UG ETiL, Wydawnictwo UG, Gdańsk
2017
2. W. Rydzkowski, R. Rolbiecki, Kondycja finansowa przewoźników drogowych w Polsce, W: Rozwój i funkcjonowanie transportu
w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe UG ETiL, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017
3. K. Wojewódzka-Król, Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce, Zeszyty Naukowe UG ETiL,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017
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4. F. Bławat: Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania. CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2011
5. R. Rolbiecki: Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora TSL "Logistyka" 2014, nr 2 (ISSN 1231-5478). S.1 - 9. Artykuł na
płycie CD

6. R. Rolbiecki: Zmiany na rynku TSL w świetle międzynarodowych i krajowych uwarunkowań gospodarczych. "BIULETYN
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki" 2011, nr 1.
Kontakt

ryszard.rolbiecki@ug.edu.pl, e.adamowicz@ug.edu.pl, o.gus@ug.edu.pl,
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