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Nazwisko prowadzącego

KPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SZ.505

Pkt.ECTS

5

Nazwa specjalności

TiL;TiL1;

prof. UG dr hab. Ryszard Rolbiecki, mgr Aleksandra Gus-Puszczewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

10

Ćwiczenia

10

Konwersatoria

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

Sumaryczna liczba godzin:

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS2, 3 NS2-3,

Semestr:

3, 5,

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

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Mikroekonomia, Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstwa

Wymagania wstepne

Ogólna wiedza z zakresu ekonomii i podstawy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Kryteria zaliczenia ćwiczeń: prezentacja, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć,
obecność na zajęciach.
Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny z ćwiczeń 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 podstawowymi zasadami monitoringu oraz miernikami ekonomicznymi opisującymi sytuację
ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego otoczenie społeczno-ekonomiczne oraz wykształcenie umiejętności krytycznej oceny
monitorowanych wyników ekonomicznych
Efekty kształcenia się
Wiedza

E2_W02

student ma wiedzę o zakresie monitorowanych zjawisk ekonomicznych w odniesieniu do
podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstw i ich otoczenia
społeczno-ekonomicznego

E2_W03

student wie jakie jest znaczenie monitoringu wyników ekonomicznych w procesach
decyzyjnych na poziomie mikro- i makroekonomicznym; student wie jakie są wzajemne
relacje pomiędzy wynikami ekonomicznymi opisującymi sytuację przedsiębiorstwa oraz
jego otoczeniem społeczno-gospodarczym

E2_W04

student zna stworzone przez dyscyplinę ekonomię zasady budowy i wartość poznawczą
podstawowych mierników opisujących zjawiska ekonomiczne w przedsiębiorstwie i jego
otoczeniu

E2_W06

student ma wiedzę na temat podstawowych metod opisu zjawisk ekonomicznych w
przedsiębiorstwie i jego otoczeniu oraz potrafi pozyskiwać dane niezbędne do opisu
monitorowanych zjawisk ekonomicznych
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Ryszard Rolbiecki
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Efekty

E2_W02

X

X

X

X

E2_W03

X

X

X

X

E2_W04

X

X

X

E2_W06

X

X

Umiejętności

E2_U01

student zna zasady monitorowania wyników ekonomicznych i interpretować wyniki
opisujące sytuację w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu

E2_U02

student w oparciu zdobytą wiedzę posiada umiejętność metodycznego obserwowania
wyników ekonomicznych oraz potrafi samodzielnie formułować własne wnioski i opinie w
zakresie obserwowanych procesów

E2_U08

student posiada umiejętność rozumienia, interpretowania wyników ekonomicznych
opisujących sytuację w przedsiębiorstwie oraz zmiany w podstawowych segmentach
otoczenia społeczno-gospodarczego

X

X

X

Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E2_U01

X

X

X

X

X

E2_U02

X

X

X

X

X

E2_U08

X

X

X

X

X

Kompetencje

E2_K01

student rozumie potrzebę uzupełniania i weryfikacji swojej wiedzy w zakresie opisu
podstawowych zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu

E2_K06

student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi samodzielnie wzbogacać wiedzę w zakresie
podstawowych zjawisk ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E2_K01

X

X

E2_K06

X

X

Treści programowe

1. Istota monitoringu wyników ekonomicznych (pojęcie, przesłanki i obszary monitoringu)
2. System opisu i rejestracji zjawisk ekonomicznych
3.Monitoring wyników w przedsiębiorstwie
4. Monitoring wyników w otoczeniu przedsiębiorstwa
5. Badania zależności między wskaźnikami ekonomicznymi (między wskaźnikami wewnątrz przedsiębiorstwa, między
wskaźnikami w otoczeniu przedsiębiorstwa, między wskaźnikami opisującymi zmiany w otoczeniu a wskaźnikami
opisującymi sytuację w przedsiębiorstwie)
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Kontakt
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