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Algebra liniowa, Statystyka, Ekonome-
tria 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20 24    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student zna techniki pozyskiwania, gromadzenia, weryfi-
kacji, przetwarzania oraz modelowania danych właści-
wych dla nauk technicznych i ekonomicznych. 

EKO1_W04 
EKO1_W06 

W02 

Ma wiedzę z zakresu wykorzystania technik opartych na 
analizie danych do wspomagania procesów podejmo-
wania decyzji w działalności przedsiębiorstwa. W szcze-
gólności zna metody prognozowania procesów ekono-
micznych w oparciu o modele ekonometryczne. 

EKO1_W01 
EKO1_W04 
EKO1_W06 

W03 

Ma podstawową wiedzę w zakresie symulacji, planowa-
nia eksperymentu w zastosowaniu do zagadnień inży-
nierskich, zagadnień z obszaru ekonomii i zarządzania 
występujących w działalności przedsiębiorstwa 

EKO1_W01 
EKO1_W04 
EKO1_W06 

Umiejętności 

U01 

Potrafi z różnych źródeł pozyskiwać i integrować dane 
do modeli matematycznych oraz formułować i uzasad-
niać wnioski uzyskane w oparciu o modele ekonome-
tryczne oraz modele szeregów czasowych. 

EKO1_U01 
EKO1_U03 

U02 
Potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki analiz i 
symulacji z użyciem prezentacji multimedialnej w środo-
wisku zawodowym oraz w innych środowiskach 

EKO1_U06 

U03 

Potrafi zastosować modelowanie matematyczne do for-
mułowania, analizowania i rozwiązywania problemów 
praktycznych związanych z prognozowaniem i symula-
cją, weryfikowania sądów i hipotez w oparciu o uzyskane 
modele. 

EKO1_U04 
EKO1_U06 

U04 

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i symu-
lacje komputerowe (w szczególności procesów bizneso-
wych), dokonywać analizy danych doświadczalnych, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. 

EKO1_U04 
EKO1_U06 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonale-
nia, co prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodo-
wych osobistych i społecznych; inspiruje i organizuje 
naukę własną i innych osób. 

EKO1_K01 

K02 
Potrafi komunikować się w zespole interdyscyplinarnym 
w zakresie wykraczającym poza zagadnienia czysto 
techniczne. 

EKO1_K03 

K03 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsię-
biorczy ze zrozumieniem potrzeb społeczeństwa i praw 
rządzących środowiskiem naturalnym 

EKO1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1. Idea prognozowania. Znaczenie prognoz w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

2. Prognozowanie wielkości sprzedaży – modele szeregów czasowych oraz modele regre-
sji.  

3. Podstawy symulacji komputerowych. Symulacja zdarzeń dyskretnych. Planowanie eks-
perymentu symulacyjnego: metoda DOE (Design of EXperiment) 

4. Pojęcie i metody wyznaczania prognoz ostrzegawczych  

5. Metody prognozowania finansowego. 

6. Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstw. 

7. Prognozowanie z wykorzystaniem drzew regresyjnych. Modele ze zmiennymi wiodący-
mi. Modele nieformalne. 
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8. Zastosowanie metod prognozowanie i symulacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem z 
wykorzystanie programu R oraz MS Excel. 

ćwiczenia 

1. Podstawy prognozowania, statystyczna obróbka danych. 

2. Modele szeregów czasowych. Modele ARMA i ARIMA 

3. Przypomnienie zasad modelowania ekonometrycznego w oparciu o model regresji wie-
lorakiej. Zastosowania modelu regresji do prognozowania wielkości sprzedaży 

4. Przypomnienie najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Idea symulacji zda-
rzeń dyskretnych. Losowanie metodą odwracania dystrybuanty. Problem dokładności 
wyników symulacji. 

5. Przykłady symulacji prostej oraz symulacji na kracie w arkuszu kalkulacyjnym MS Ex-
cel, oraz programie R. 

6. Budowa systemu prognostycznego przedsiębiorstwa. Prognozy makro- i mikrootoczenia 
przedsiębiorstwa. Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza wskaźni-
kowa 

7. Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. 

 
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 

U02      X 

U03      X 

U04      X 

K01      X 

K02      X 

K03      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu zaliczeniowego. 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 
trwania zajęć. 

 
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 24    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

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

1,9 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 27 h 

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

1,1 ECTS 

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

41 h 

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

1,6 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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