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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
Poziom kształcenia I stopień 
Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Stacjonarne 

Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Koordynator modułu dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. PŚK 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Specjalnościowy 

Status modułu  Nieobowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Angielski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr siódmy 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Mikroekonomia, Finanse  
Egzamin  Nie 
Liczba punktów ECTS 1 ECTS 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 15 h     

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

After taking part in the course student should get to know what main problems the firm  
faces in its market activity. Important skill carried out by the student from the lessons  
should be also ability to interpret correctly the decisions taken by the firm in concrete  
market situation. 

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien być zorientowany co do głównych problemów, 
jakie napotyka przedsiębiorstwo w jego działalności na rynku. Ważną umiejętnością 
wyniesioną przez studenta z zajęć powinna  być także zdolność do poprawnej interpretacji 
decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo w konkretnych sytuacjach rynkowych.    

 
 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie 
zagadnień dotyczących ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce 
rynkowej 

Wykład K_W01 T1A_W01 
T1A_W07 
InzA_W02 

W_02 Ma wiedzę na temat czynników oddziałujących na 
przychody i koszty przedsiębiorstwa oraz czynników 
wpływających na jego decyzje inwestycyjne   

Wykład K_W10 S1A_W05 
S1A_W06 
InzA_W03 
InzA_W01 

W_03 Student ma podstawową wiedzę na temat metod 
kalkulacji ceny wyrobu przy różnych 
uwarunkowaniach rynkowych. Potrafi ocenić wpływ 
innowacji technologicznych na rozmiary sprzedaży 

Wykład K_W16 T1A_W05 
T1A_W11 
S1A_W11 
InzA_W02 

U_01 Potrafi przeprowadzić prostą analizę sytuacji 
ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa oraz 
dokonać jej oceny  

Wykład K_U12 TA1_U09 
TA1_U12 
SA1_U03 
InzA_U02 

U_02 Potrafi dokonać wyboru optymalnego dla 
przedsiębiorstwa wariantu inwestycyjnego 
zapewniającego przedsiębiorstwu przewagę 
konkurencyjną na rynku 

Wykład K_U13 
K_U14 

TA1_U03 
TA1_U07 
TA1_U08 
TA1_U09 
TA1_U10 
TA1_U12 
InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U03 
InzA_U04 

U_03 Posługuje się językiem angielskim w stopniu 
wystarczającym do porozumiewania się i do 
czytania ze zrozumieniem  materiałów dotyczących 
podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa w 
gospodarce rynkowej  

Wykład KU_05 TA1_U01 
TA1_U06 

K_01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ze 
zrozumieniem ekonomicznych i rynkowych 
uwarunkowań prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Wykład K_K05 T1A_K06 
InzA_K02 

K_02 Ma świadomość ważności i rozumie powiązania 
pomiędzy działalnością przedsiębiorstwa a 
funkcjonowaniem społeczeństwa (zatrudnienie, 
ochrona środowiska)   

Wykład K_K02 T1A_K02 
InzA_K01 

 

 
 



Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1.  Description of the market system. 

 The role of prices in the market economy. 

 The efficiency of the market system.  

 Shadow economy. 

W_01 
U_01 
U_03 
K_02 

2.  Demand and price elasticities and pricing decisions W_02 
U_01 
U_03 
K_01 
K_02 

3.  Profit maximisation as a goal of the firm.  

 The role of strategic planning. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_03 
K_01 
K_02 

4.  Cost structure of the firm. 

 Cost structure and supply curve. 

W_02 
U_01 
U_03 
K_01 

5.  Firm size and its market (monopoly) power. 

 Oligopoly market. 

 Market structure and competition. 

W_03 
U_01 
U_03 
K_01 
K_02 

6.  The role of technology in the firm development. 

 The firm investment decisions. 

 Competition policy. 

W_02 
U_02 
U_03 
K_02 

7.  Government intervention and the market system. 

 Forms of government intervention. 

 The problem of equity-efficiency trade-off. 

W_01 
W_02 
U_03 
K_02 

8.  Business and the environment. 

 Economic growth and the environment. 

 Environmental policies and their impact on the business. 

W_01 
U_03 
K_02 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

   

   

   

   

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

   

   

   



   

 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Eseje przygotowywane przez studentów, rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

W_02 Eseje przygotowywane przez studentów, rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

W_03 Eseje przygotowywane przez studentów, rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

U_01 Eseje przygotowywane przez studentów, rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

U_02 Eseje przygotowywane przez studentów, rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

U_03 Rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

K_01 Rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

K_02 Rozmowa zaliczeniowa w języku angielskim   

 
 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 15h 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
17h 

(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 7h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 6h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 13h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,4 ECTS 



22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  30h 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
1ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 8h 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

0,3 ECTS 
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