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Prognozowanie i symulacja procesów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.MI2B.1946.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Agnieszka Mruklik

Pozostali prowadzący Agnieszka Mruklik

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu modelowania, prognozowania i symulacji zjawisk i procesów
gospodarczych.
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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 formułuje w sposób ścisły (matematyczny)
problemy dotyczące zjawisk i procesów
ekonomicznych.

ZI_P7S_WG01

Egzamin pisemny,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

W2 wiedzę z zakresu modelowania, prognozowania
i symulacji zjawisk oraz procesów gospodarczych. ZI_P7S_WG01

Egzamin pisemny,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prognozować i symulować procesy gospodarcze
na podstawie modeli ekonometrycznych. ZI_P7S_UW01

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U2 prawidłowo interpretować i oceniać wyniki badań
ilościowych. ZI_P7S_UW01

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U3
wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych.

ZI_P7S_UW07
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie i docenia konieczność ciągłego
poszerzania nabytej wiedzy i umiejętności.

ZI_P7S_KK01,
ZI_P7S_UU14

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

K2
Student ma świadomość i zrozumienie społecznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności.

ZI_P7S_KO04,
ZI_P7S_KR05,
ZI_P7S_KR06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 21

Przygotowanie projektu 20
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja zmiennych w
modelu.

2. Regresja wieloraka. Estymatory KMNK dla parametrów modelu.

3. Modele nieliniowe sprowadzane do modeli liniowych. Model nakładów i wyników
produkcji.

4.
Mierniki dopasowania modelu. Statystyczna istotność zmiennych objaśniających w
modelu (test

t-Studenta, test Fishera-Snedecora).

5. Weryfikacja analitycznej postaci modelu (test serii) oraz symetryczności
składnika losowego (test t-Studenta). Weryfikacja normalności składnika losowego
(test Jarque'a-Berra).

6. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego (test Durbina – Watsona i  h-
Durbina). 

7. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego (test White'a).
 

8. Prognozowanie i symulacja na podstawie jednorównaniowego modelu. Mierniki
jakości prognozy punktowej. Prognoza przedziałowa. 

9. Symulacja wielkości produkcji w zależności od nakładów.

10. Szeregi czasowe. Metody wyznaczania trendu szeregu: średnie ruchome i
wygładzenie wykładnicze.

11. Prognozowanie na podstawie trendu. Miary ex ante i ex post dokładności
prognozy. 

12. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych. Wybrane metody
adaptacyjne: Browna, Holta i Wintersa.

13. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Postać strukturalna i zredukowana
modelu. Warunki identyfikowalności i estymacja wielorównaniowego modelu.

14. Symulacja metodami:  Gaussa-Seidela i mnożników.

Wykład

2.

1. Rozwiązywanie zadań i problemów z wcześniej podanych list dotyczących treści
wykładów.  Wykorzystanie programów komputerowych (Excel, Gretl) do
szacowania i weryfikacji modeli ekonometrycznych oraz do prognozowania i
symulacji zjawisk i procesów gospodarczych.

2. Omówienie zasad merytorycznych i redakcyjnych sporządzenia dwóch
sprawozdań (praca z danymi rzeczywistymi).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład,
Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne

Matematyka i statystyka dla kierunku ZiIP pierwszego stopnia.1.
Zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania zadań.2.

Literatura
Obowiązkowa

Wprowadzenie do ekonometrii, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2009.1.
Zbiór zadań z ekonometrii. Red. J Dziechciarz, AE, Wrocław 2012.2.
Metody prognozowania. Zbiór zadań, red. B. Radzikowska, UE, Wrocław 2010.3.
D. Błaszczuk. Wstęp do prognozowania i symulacji, PWN, Warszawa 2018.4.
J. Gajda. Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu. C.H.Beck, Warszawa 2017.5.
A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa 2019.6.

Dodatkowa

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2005.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P7S_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

ZI_P7S_KR05
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki stosowania narzędzi związanych z zarządzaniem i produkcją oraz wymagania tego od
innych

ZI_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
podjęte działania wpływające na kształtowanie i stan środowiska naturalnego

ZI_P7S_UU14 Absolwent jest gotów do planowania ścieżki własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

ZI_P7S_UW01
Absolwent potrafi stosować metody matematycznego i chemicznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień
technicznych, potrafi formułować i stosować modele matematyczne w projektowaniu technologii
przemysłowych, ma ugruntowaną umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień
technologicznych w oparciu o prawa fizyki

ZI_P7S_UW07 Absolwent potrafi dobrać i zmodyfikować działania, w tym korzystania z komputerowego wspomagania do
rozwiązywania zadań technicznych i menadżerskich przy uwzględnieniu aspektu samokształcenia się

ZI_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu matematyki i statystyki,
obejmujące główne działy matematyki i statystyki znajdujące zastosowanie w fizyce, technice i ekonomii, a
także zagadnienia dotyczące opisu matematycznego zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych oraz
formułowania modeli matematycznych łącznie z ich zastosowaniami


