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Nazwa przedmiotu Systemy funkcjonowania przedsiębiorstw

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2610

Pkt.ECTS

5

Nazwa specjalności

DEiFP;

prof. UG dr hab. Beata Majecka
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

10

Ćwiczenia

20

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS2,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

35

Semestr:

3,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

90

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

125

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Projekty
indywidualne, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Niezbędne jest nabycie wiadomości z zakresu następujących przedmiotów: Teoria diagnozowania
ekonomicznego, Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw, Zachowania przedsiębiorstw, Badania
ekonomiczno-finansowe, Badania rynkowe i marketingowe

Wymagania wstepne
Student
powinien
dysponować
umiejętnością
identyfikowania
zachowań
przedsiębiorstw oraz znać strukturę podstawowych regulatorów przedsiębiorstw

organizacyjnych

Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Kryteria oceny:
- aktywność na zajęciach konwersatoryjnych
- obecność na zajęciach
- projekt indywidualny prezentowany na zajęciach
- umiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego projektu

Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do analizowania oraz praktycznego postrzegania funkcjonalnych dylematów
jego działalności
Efekty kształcenia się
Wiedza

E2_W02

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu relacji pomiędzy podmiotami i zjawiskami w
skali mikro i makroekonomicznej

E2_W03

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między zjawiskami, podmiotami, strukturami i
instytucjami ekonomicznymi w skali mikro-, makroekonomicznej i sektorowej

E2_W04

Student ma wiedzę o różnych rodzajach więzi występujących pomiędzy organizacjami
gospodarczymi

E2_W09

Student ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych rodzajów podmiotów,
struktur i instytucji ekonomicznych oraz wybranych kategorii więzi ekonomicznych i o ich
historycznej ewolucji

E2_W11

zna ogólne i szczegółowe zasady tworzenia oraz rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości
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Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E2_W02

X

X

X

E2_W03

X

X

X

E2_W04

X

X

X

E2_W09

X

X

X

E2_W11

X

X

X

Umiejętności

E2_U01

Student potrafi prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska i procesy ekonomiczne

E2_U02

Student zna ogólne i szczegółowe zasady tworzenia oraz rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości

E2_U03

Student potrafi właściwie analizować symptomy, przyczyny i przebieg procesów
ekonomicznych

E2_U05

Student prawidłowo posługuje się normami i regulacjami prawnymi w celu rozwiązywania
problemów ekonomicznych

E2_U06

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu samodzielnego podejmowania działalności
gospodarczej

E2_U08

Student posiada umiejętność rozumienia i samodzielnego analizowania zjawisk i
procesów ekonomicznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych
zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem odpowiednio dobranej metody
badawczej

E2_U10

Student posiada umiejętność przygotowywania i prezentowania wystąpień publicznych
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E2_U01

X

X

X

E2_U02

X

X

X

E2_U03

X

X

X

E2_U05

X

X

X

E2_U06

X

E2_U08

X

X

X

E2_U10

X

X

X

Kompetencje

E2_K02

Student potrafi współpracować w grupie przyjmując w niej odpowiedzialne role

E2_K04

Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty
rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

E2_K05

Student uczestnicząc w przygotowaniu projektów ekonomiczno-społecznych potrafi
godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne

E2_K06

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki

E2_K07

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i umiejętnie komunikować się z
otoczeniem

E2_K08

Student cechuje się wartościami osobistymi związanymi z kierowaniem się w życiu
zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu
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Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E2_K02

X

E2_K04

X

E2_K05

X

E2_K06

X

E2_K07

X

X

E2_K08

X

X

Treści programowe
Systemy funkcjonowania przedsiębiorstw - zakres tematyczny i założenia programowe
2. Regulacyjne ujęcie systemów funkcjonowania przedsiębiorstw
3. Celowa regulacja zachowań - perspektywa typologiczna przedsiębiorstw
4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na operacyjnym poziomie identyfikacji ich zachowań (system operacyjny w SFP)
5. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na motywacyjnym poziomie identyfikacji ich zachowań (system pracy w SFP)
6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na marketingowym poziomie identyfikacji ich zachowań (system marketingowy w SFP)
7. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na finansowym poziomie identyfikacji ich zachowań (system ekonomiczno-finansowy w SFP)
8. Praktyczna weryfikacja systemów funkcjonowania przedsiębiorstw
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura:
1. K.Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1999
2. K.Szałucki, Kształtowanie równowagi przedsiębiorstw transportowych, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2016
3. B.Majecka, Perspektywy zachowań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
Kontakt

ekobma@ug.edu.pl,
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