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Nazwa przedmiotu Podstawy programowania biznesowego

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2203

Pkt.ECTS

4

Nazwa specjalności

HZ;

dr Marcin Skurczyński, mgr Adam Borodo
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

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

38

Semestr:

5,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

63

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

101

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Praca w laboratorium komputerowym, Aktywność w
grupach, współpraca, Gry dydaktyczne,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Wprowadzenie do informatyki, Mikroekonomia, Marketing Międzynarodowy.

Wymagania wstepne

Umięjętność określenia powiązań pomiędzy różnymi zjawiskami na rynku będzie zaletą.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Ocena w oparciu o 5 projektów zrealizowanych w czasie semestru. Każdy projekt oceniany w oparciu
o: zawarte rozwiązanie problemu, spójność logiczną, jakość wykonania oraz rodzaj wykorzystanych
narzędzi i technik. Każdy z projektów oceniany na skali 0-20 punktów, w sumie maksimum 100
punktów. Daty złożenia projektów zostaną ustalone na początku zajęć. Złożenie projektów po terminie
wpłynie na odjęcie punktów od wyniku końcowego.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do opisywania powiązań rynkowych z perspektywy procesów. Student pozna
różnego rodzaje narzędzia informatyczne wspierające przedsiębiorczość.
Efekty kształcenia się
Wiedza

MSG1_W02 zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu msg oraz informatyki
MSG1_W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu handlu zagranicznego
MSG1_W05 ma wiedzę pozwalającą opisywać relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi
MSG1_W08 zna podstawowe narzędzia do zdobywania danych opisujących podmioty na rynku
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

MSG1_W02

X

MSG1_W04

X

MSG1_W05

X

MSG1_W08
Umiejętności

X

X

MSG1_U01

potrafi interpretować i analizować przyczyny i skutki zjawisk ekonomicznych

MSG1_U02

umie przenosić teoretyczną wiedzę z zakresu ekonomii do praktyki podmiotów
gospodarczych

MSG1_U08

umie wykorzystywać narzędzia ekonomiczne w celu diagnozowania i modelowania
procesów
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Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

MSG1_U01

X

X

MSG1_U02

X

MSG1_U08

X

Kompetencje

MSG1_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy i wyznacza kierunki własnego rozwoju

MSG1_K02

potrafi współpracować w zespole realizując projekty opisujące podmioty i procesy na
rynku

MSG1_K06

potrafi przyjąć postawę przedsiębiorczą i potrafi wyobrazić sobie zadania stojące przed
przedsiębiorcą oraz wskazać możliwe rozwiązania

MSG1_K07

prezentuje profesjonalne i etyczne podejście podczas realizowania powierzonych zadań
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

MSG1_K01

X

MSG1_K02

X

MSG1_K06

X

X

MSG1_K07

X
Treści programowe

1. Przykłady rozwiązywalnych problemów w ekonomii.
2. Oprogramowanie wykorzystywane do rozwiązywania problemów
3. Wprowadzenie do programowania: pseudocoding
4. Projekt I: Pisanie pseudokodu.
5. Wprowadzenie do języka Python: Struktury danych
6. Składnia języka Python.
7. Testowanie i debugowanie kodu.
8. Projekt II: Mój pierwszy program
9. Tworzenie interfejsu użytkownika I
10. Tworzenie interfejsu użytkownika II
11. Projekt III: Dodaj interfejs do swojego programu
12. Praca z bazami danych: zapytania SQL.
13. Projekt IV: Pobierz dane
14. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w modelowaniu biznesowym I
15. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w modelowaniu biznesowym II
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Marcin Skurczyński

2/3

SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

1. Prezentacje w Powerpoint / wykłady / kod źródłowy
2. Dokumentacja języka Python: http://docs.python.org
3. Programowanie w Python/Programowanie baz danych: http://python.about.com
Kontakt

marcin.skurczynski@gmail.com, a.borodo@ug.edu.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Marcin Skurczyński

3/3

