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Nazwa przedmiotu Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

Kmikro

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SL.2666

Pkt.ECTS

5

Nazwa specjalności

B2FwP;

prof. UG dr hab. Leszek Czerwonka, dr Marek Kołatka
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

20

Ćwiczenia

20

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

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

80

Semestr:

2,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

95

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

175

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i ekonomii menedżerskiej
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Aby zdać egzamin, student powinien otrzymać powyżej 50% sumy możliwych do uzyskania punktów.
Szczegółowy rozkład ocen zgodny z Regulaminem Studiów UG.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania wynikiem przedsiębiorstwa.
Efekty uczenia się
Wiedza

E2_W04

Student zna różne rodzaje więzi gospodarcze i społeczne łączące interesariuszy
przedsiębiorstw oraz występujące między nimi prawidłowości, ma pogłębioną wiedzę w
zakresie więzi gospodarczych i finansowych oraz ich powiązań z wynikami finansowymi
przedsiębiorstwa.

E2_W07

Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad ekonomicznych i finansowych
funkcjonowania oraz zarządzania podmiotami i organizacjami gospodarczymi, ich wpływu
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a także o systemach norm i reguł prawnych,
organizacyjnych, zawodowych, moralnych i etycznych organizujących struktury i
instytucje publiczne, zarówno w sferze krajowej, jak i międzynarodowej.

E2_W08

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwach oraz
organizacjach gospodarczych i na styku z obszarami pokrewnymi, wpływ tych procesów
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a także o procesach zmian instytucji publicznych,
zna metody badania prawidłowości rządzących tymi zmianami, uwzględniając wpływ na
nie interesariuszy zewnętrznych.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E2_W04

X

X

E2_W07

X

X

E2_W08

X

X

Umiejętności

E2_U02

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzą do opisu i analizowania przyczyn i
przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych wpływający na wyniki
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finansowe przedsiębiorstwa oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać
dane i metody analiz na podstawie dorobku nauk ekonomicznych i społecznych.
E2_U06

Student posiada umiejętność wykorzystania w praktyce różnych form i zakresu zdobytej
wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania w odniesieniu do zarządzania
wynikami finansowymi przedsiębiorstwa, uzupełniając ją o samodzielną krytyczną analizę
skuteczności i przydatności.

E2_U07

Student potrafi samodzielnie proponować rozwiązania złożonego problemu
gospodarczego lub społecznego, mającego wpływy na wyniki finansowe przedsiębiorstwa,
dobierać metody analizy i przeprowadzenia rozstrzygających procedur w tym zakresie.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E2_U02

X

X

E2_U06

X

X

E2_U07

X

X

Kompetencje

E2_K01

Student uznaje znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w procesie identyfikacji i
rozwiązywania problemów gospodarczych powiązanych z wynikami finansowymi
przedsiębiorstw oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich
samodzielnym rozwiązaniem.

E2_K04

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do
nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego myślenia, nabywa
odporność na porażki, umie ocenić ryzyko i zagrożenia oraz znajdować sposoby
przeciwdziałania ich skutkom, mając na uwadze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

E2_K05

Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty
rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu, mając na uwadze ewentualny ich wpływ
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E2_K01

X

E2_K04

X

X

E2_K05

X

X
Treści programowe

A Informacje, technologie i systemy dla wydajności organizacyjnej
1. Zarządzanie informacją
2. Źródła informacji
3. Systemy informatyczne i analiza danych
B Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
1. Rachunek kosztów działań
2. Rachunek kosztów docelowych
3. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
4. Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu
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5. Rachunkowość środowiskowa
C Metody wspierające podejmowanie decyzji
1. Analiza kosztów relewantnych
2. Analiza koszt-wolumen-zysk (CVP)
3. Czynniki ograniczające
4. Decyzje cenowe
5. Decyzje typu "wyprodukuj lub kup" i inne decyzje krótkoterminowe
6. Ryzyko i niepewność w procesie podejmowania decyzji
D Budżetowanie i kontrola
1. Systemy budżetowe i rodzaje budżetów
2. Analiza ilościowa w budżetowaniu
3. Rachunek kosztów standardowych
4. Odchylenia proporcji i uzysku z materiałów
5. Odchylenia proporcji i ilości sprzedaży
6. Odchylenia planowe i operacyjne
7. Analiza wydajności i odchyleń
E Pomiar i kontrola wyników
1. Analiza wyników w organizacjach sektora prywatnego
2. Wyniki poszczególnych części organizacji i ceny transferowe
3. Analiza wyników w organizacjach non-profit i w sektorze publicznym
4. Aspekty zewnętrzne i wpływ na wyniki
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Kontakt

leszek.czerwonka@ug.edu.pl, marek.kolatka@ug.edu.pl,
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