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Zarządzanie strategiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
PD000000PEKS.L10B.2816.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Rutkiewicz

Pozostali prowadzący Krzysztof Rutkiewicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z istotą strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolą
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza strategiczna otoczenia. Analiza potencjału strategicznego firmy.
Formułowanie i wybór strategii przedsiębiorstwa. Implementacja strategii. Współczesne koncepcje zarządzania
strategicznego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

-Student definiuje fundamentalne pojęcia oraz
dokonuje klasyfikacji problemów i  klasycznych
koncepcji zarządzania strategicznego. -Student zna
metody analizy strategicznej, identyfikuje różne
rodzaje strategii i kryteria ich wyboru oraz opisuje
narzędzia kontroli i monitoringu postępów ich
wdrażania

EK_P6S_UW01,
EK_P6S_WG01,
EK_P6S_WG02,
EK_P6S_WG03,
EK_P6S_WG04,
EK_P6S_WK05,
EK_P6S_WK09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Referat, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Studium
przypadku

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-Student potrafi dokonać analizy otoczenia w skali
mikro i makro, wykorzystując różne metody analizy
strategicznej oraz wyznaczyć pozycję strategiczną
przedsiębiorstwa. -Student posiada umiejętność
krytycznego myślenia i oceny stosowanych strategii
dla rozwoju przedsiębiorstwa. -Student potrafi
zastosować w praktyce narzędzia zarządzania
strategicznego

EK_P6S_UK23,
EK_P6S_UW04,
EK_P6S_UW08,
EK_P6S_UW10,
EK_P6S_UW11,
EK_P6S_UW12,
EK_P6S_UW15,
EK_P6S_UW16,
EK_P6S_UW17,
EK_P6S_UW18,
EK_P6S_UW20,
EK_P6S_UW21

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

-Student rozumie społeczną odpowiedzialność
zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem,
dokonuje samooceny kompetencji oraz doskonali
swoje umiejętności w tym zakresie; -Student potrafi
określać priorytety służące realizacji celów
zarządzania strategicznego

EK_P6S_KK01,
EK_P6S_KK02,
EK_P6S_KO03,
EK_P6S_KO04,
EK_P6S_KR04,
EK_P6S_KR05

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Konsultacje 2

Przygotowanie prezentacji/referatu 4

Przygotowanie do zajęć 3

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 3

Przygotowanie projektu 3

Przygotowanie do ćwiczeń 3
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Przygotowanie raportu 3

Przeprowadzenie badań 3

Gromadzenie i studiowanie literatury 3

Przeprowadzenie badań literaturowych 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka wykładów:

1. Tradycyjne i nowe koncepcje zarządzania strategicznego.

2. Proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

4. Analityczne metody formułowania strategii przedsiębiorstwa.

5. Procesy wdrażania, kontroli oraz weryfikacji strategii.

6. Kategorie konkurencyjności w gospodarce i w przedsiębiorstwie.

7. Rynkowe i zasobowe strategie konkurencji oraz procedury ich budowy.

8. Koncepcje źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa.

9. Typy i rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

10. Strategie specjalizacji oraz dywersyfikacji przedsiębiorstwa.

11. Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstwa.

12. Sieci przedsiębiorstw oraz strategie ich tworzenia i rozwoju.

13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz alianse strategiczne.

14. Strategie outsourcingu produkcji i usług.

15. Podsumowanie wykładów.

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń:

1. Decyzje strategiczne przedsiębiorstw.

2. Kształtowanie misji i wizji przedsiębiorstwa.

3. Podejścia stosowane w zarządzaniu strategicznym.

4. Otoczenie jako czynnik determinujący decyzje strategiczne.

5. Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa w zarządzaniu strategicznym.

6. Klasyfikacja zasobów przedsiębiorstwa.

7. Informacyjne uwarunkowania decyzji strategicznych.

8. Cele strategiczne działalności przedsiębiorstw.

9. Narzędzia kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

10. Strategiczne kierunki i metody rozwoju przedsiębiorstwa.

11. Typy strategii.

12. Implementacja strategii.

13. Monitoring i ocena postępu wdrażania strategii

14. Konkurencja a kooperacja.

15. Kolokwium.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Praca w
grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia

Udział
procentowy

w ocenie
łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Projekt, Studium przypadku 50%

Ćwiczenia laboratoryjne
Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta,
Aktywność na zajęciach, Referat, Prezentacja, Kolokwium, Udział w
dyskusji, Studium przypadku

50%

Wymagania wstępne
Znajomość mikroekonomii, makroekonomii, podstaw zarządzania i analizy rynku
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Literatura
Obowiązkowa

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009. Pierścionek Z.,1.
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2016. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii
i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2012. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary
i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Dodatkowa

Podstawy zarządzania operacyjnego, red. Z. Jasiński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. Zarządzanie. Teoria1.
i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2010. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania.
Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola., Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2011.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz zasięgania opinii
ekspertów

EK_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii do rozwiązywania problemów
zawodowych

EK_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

EK_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do wykazywania inicjatywy i podejmowania innowacyjnego działania a także
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy

EK_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i postrzegania etyki zachowań (w tym w
zakresie kwestii własności intelektualnej)

EK_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do stosowania zasad etyki menadżera, kierowania się w działaniu normami etyki
gospodarczej, akceptowania etycznych aspektów w procesie negocjacji

EK_P6S_UK23
Absolwent potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne z wykorzystaniem informacji
pochodzących z różnych źródeł, obejmujących terminologię i podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu
nauk ekonomicznych, brać udział w debacie

EK_P6S_UW01
Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajach podmiotów, struktur i systemów
gospodarczych, a także ich istotnych elementach, zna relacje między podmiotami, strukturami i
systemami gospodarczymi w mikro- i makroskali i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej

EK_P6S_UW04 Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
skali globalnej, krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne

EK_P6S_UW08 Absolwent potrafi analizować i interpretować dane rynkowe oraz wykorzystywać je do rozwiązywania
problemów gospodarczych

EK_P6S_UW10 Absolwent potrafi zastosować podstawowe metody statystyki opisowej do analizy i oceny zjawisk
ekonomicznych

EK_P6S_UW11 Absolwent potrafi tworzyć modele komputerowe problemów z różnych obszarów życia gospodarczego i
społecznego. Wybiera i ocenia narzędzia wyszukiwania oraz zasoby informacji dostępne w Internecie

EK_P6S_UW12 Absolwent potrafi wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy prawa i rozpoznawać obszary prawne w
działalności gospodarczej

EK_P6S_UW15
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy
zawodowej ekonomisty. Potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej

EK_P6S_UW16 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować związki między podejmowanymi decyzjami gospodarczymi, a
ich skutkami ekonomicznymi i prawnymi

EK_P6S_UW17 Absolwent potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami
prawnymi, ekonomicznymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych

EK_P6S_UW18
Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną do oceny pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa i wyznaczania jego równowagi oraz do analizy czynników wzrostu gospodarczego i oceny
ich wpływu na równoważenie gospodarki

EK_P6S_UW20
Absolwent potrafi wykorzystać metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych ekonomicznych,
pozwalające opisywać zjawiska i procesy gospodarcze odnoszące się do różnych podmiotów, struktur,
więzi i polityk gospodarczych w mikro- i makroskali

EK_P6S_UW21 Absolwent potrafi wykorzystać wsparcie i technologie informatyczne działalności ludzkiej oraz procesów
organizacyjno-ekonomicznych związanych z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej
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Kod Treść

EK_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie nauki o charakterze ekonomicznym, rozumie ich miejsce w systemie nauk
ekonomicznych i w relacji do innych nauk, a także rozumie zastosowania praktyczne wiedzy z tego
zakresu w działalności zawodowej

EK_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie zależności oraz mechanizmy z zakresu mikro- i makroekonomii, zna zasady
działania i prawa rządzące rynkami dóbr i usług, rynkami czynników produkcji, zasady równoważenia
gospodarki w różnych modelach wzrostu

EK_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie mechanizmy oddziaływania państwa na gospodarkę a także relacje państwa z
rynkiem.

EK_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe
charakterystyki zjawisk masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, a także o metodach modelowania
ekonometrycznego i prognozowaniu zjawisk ekonometrycznych i potrafi je zastosować w działalności
zawodowej

EK_P6S_WK05 Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
a także skutki nie przestrzegania tych przepisów

EK_P6S_WK09
Absolwent zna i rozumie zasady i determinanty podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności
gospodarczej w zróżnicowanych warunkach rynkowych i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej


