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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr IV 

Wymagania wstępne 
Makroekonomia, Polityka gospodar-
cza, Finanse przedsiębiorstw 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20   10  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna podstawowe techniki pozyskiwania, gromadzenia i 
przetwarzania danych oraz informacji na temat makroo-
toczenia przedsiębiorstwa.  

EKO1_W04 

W02 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy matema-
tycznej, matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii 
przydatną do rozwiązywania zagadnień dotyczących 
wpływu zmian makrootoczenia na wyniki przedsiębior-
stwa 

EKO1_W04 
EKO1_W06 

W03 

Zna ogólne zasady gospodarki finansowej przedsię-
biorstw, zarządzania finansami oraz konsekwencje 
zmian w otoczeniu makroekonomicznym dla efektów 
finansowych przedsiębiorstwa wykazanych w jego spra-
wozdaniach finansowych 

EKO1_08 

Umiejętności 

U01 

Potrafi zaplanować badania w  celu zgromadzenia  wy-
selekcjonowanych danych z zakresu makrootoczenia 
przedsiębiorstwa. Umie wykorzystać te dane w analizie 
jego wpływu na wyniki przedsiębiorstwa   

EKO1_U01 

U02 

Potrafi zastosować narzędzia informatyki do badania 
wpływu makrootoczenia na działalność przedsiębiorstwa 
a także wykorzystać posiadaną w działalności zawodo-
wej.  

EKO1_U02 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Identyfikuje i rozstrzyga problemy praktyki gospodarczej 
oraz dokonuje oceny racjonalności decyzji podmiotów 
gospodarczych, zwłaszcza w aspekcie ich reakcji na 
zmiany makrootoczenia  

EKO1_K10 

K02 
Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od 
innych. Dba o dorobek i tradycje zawodu ekonomisty. 

EKO1_K11 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Pojęcie otoczenia przedsiębiorstwa, jego podziały i znaczenie 
Kanały wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie oraz otoczenia na przedsiębiorstwo. 
Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 
Segmentacja makrootoczenia przedsiębiorstwa 
Elementy otoczenia niezależne od przedsiębiorstwa  
Elementy otoczenia zależne od przedsiębiorstwa 
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 
Metody analizy mikrootoczenia 
Metody analizy makrootoczenia 

projekt 

Specyfikacja cech makrootoczenia we współczesnej gospodarce: złożoność, szyb-
kość zmian, intensywność, trudność przewidywania, wysoki stopień ryzyka  
Ekonomiczne i prawne czynniki kształtujące makrootoczenie przedsiębiorstwa. 
Scenariusze wpływu modelu gospodarki rynkowej, zmian stopy wzrostu gospodar-
czego oraz stopy bezrobocia na wyniki  przedsiębiorstwa 
Scenariusze wpływu zmian stopy procentowej, stopy inflacji oraz kursu walutowego  
na wyniki  przedsiębiorstwa 
Scenariusze wpływu zmian opodatkowania i ceł na wyniki przedsiębiorstwa. 
Scenariusze wpływu zmian w Kodeksie pracy, Kodeksie spółek handlowych i innych 
przepisach prawnych na wyniki przedsiębiorstwa 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X X   

W02   X X   

W03   X X   

U01   X X   

U02   X X   

K01   X X   

K02   X X   

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Pisemne zaliczenie wykładu. Pytania teoretyczne i przykłady 
liczbowe. Do zaliczenie niezbędne uzyskanie co najmniej 50 
proc. punktów.   

projekt zaliczenie z oceną 

Przygotowanie opracowania analitycznego (projektu) na 
zadany temat  z zakresu wpływu makrootoczenia na sytua-
cję finansową przedsiębiorstwa ( zysk netto, płynność, za-
dłużenie, itp.). 

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
20   10  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,6 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

17 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,7 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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