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Nazwa przedmiotu Planowanie operacyjne i controlling

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.3378

Pkt.ECTS

4

Nazwa specjalności

BM;

dr Tomasz Czuba
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

12

Ćwiczenia

8

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

Semestr:

2,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

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.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków, Aktywność w grupach, współpraca,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Wybór specjalnści Biznes międzynarodowy

Wymagania wstepne

brak wymagań
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Końcowa ocena jest wystawiana za przygotowanie projektu obejmującego system controliingu
Cele przedmiotu

Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W03 Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struktur i
instytucji ekonomicznych, w tym podmiotów gospodarczych oraz o występujących między
nimi relacjach, w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej; ma pogłębioną
wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji ekonomicznych
MSG2_W06 Student dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu podstawowych obszarów
funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
MSG2_W11 Student ma wiedzę o poglądach na temat struktur i procesach zmian struktur i instytucji
ekonomicznych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku międzynarodowym)
oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG2_W03

X

X

MSG2_W06

X

X

MSG2_W11

X

X

Umiejętności

MSG2_U02

Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do
funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym (w powiązaniu z
wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

MSG2_U08

Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia, w tym narzędzia statystyczne i
techniki pozyskiwania danych w celu weryfikacji prostych hipotez i diagnozowania
procesów gospodarczych i na tej podstawie podejmowania właściwych decyzji
ekonomicznych

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Tomasz Czuba

1/2

SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG2_U02

X

MSG2_U08

X

Kompetencje

X
X

X

X

MSG2_K01

Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; oraz potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych osób

MSG2_K04

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga skomplikowane dylematy związane z
wykonywaniem zawodu
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG2_K01

X

MSG2_K04

X
X

X

Treści programowe
1. Problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie
2. Kontrolingowy system wsparcia decyzyjnego a planowanie operacyjne
3.Planowanie i budżetowanie podstawowych wskaźników działalności przedsiębiorstwa
4. Zastosowanie rachunku pokryć finansowych
5. Analiza odchyleń
6. Zastosowanie metod statystycznej kontroli procesów
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. Śliwczynski B.: Controlling w zarzadzaniu logistyka. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007
2. Mańkowski C.: Planning key logistics indicators as targets to be achieved or kept [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Nr 56/2015, s. 141-158. Artykuł jest dostępny na stronie
http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1690
3. Mańkowski C.: Wybrane metody i narzędzia rachunku zarządczego i analizy odchyleń. [W:] Logistyka ponad granicami.
Red.S. Abt. ILiM, Poznań 2000
Kontakt

tomasz.czuba@ug.edu.pl,
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