Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek studiów: Budownictwo

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: BUD

Stopień studiów: I
Specjalności: Drogi kolejowe,Drogi, ulice i autostrady,Konstrukcje budowlane i inżynierskie,Technologia i organizacja
budownictwa
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Podstawy ekonomii i zarządzania

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

4.00
1

Semestry

2

3

WIL BUD oIN A3 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i kategoriami ekonomicznymi jak; dobro,produkt,towar,wartość,cena,
koszt,usługa itp.
Cel 2 Zapoznanie studenta z kategorią ekonomiczną zarządzanie , jego aspektami instytucjonalnymi i funkcjonalnymi.
Kod archiwizacji: 38951708
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiadanie przez studenta wiedzy na temat istoty i rodzajów podstawowych kategorii ekonomicznych
EK2 Wiedza Znajomość praw ekonomicznych.Skutki9 gospodarcze ich działań.Podstawowe podziały i klasyfikacje
tych praw.
EK3 Wiedza Znajomość istoty i funkcji zarządzania.Pojęcia własności i cech organizacji.
EK4 Wiedza Posiadanie wiedzy z zakresu podejmowania decyzji,rozwiązywania problemów z otoczenia mikro
i makroekonomicznego przedsiebiorstwa

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Wprowadzenie do ekonomii-podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. Metody
badawcze.Mikro i makroekonomiczne etapy i kierunki
rozwoju.Skuteczność,racjonalność,efektywność działań w kontekście ograniczoności
zasobów

3

W2

Prawa ekonomiczne.Istota i skutki gospodarcze ich działań.Prawo wartości jako
prawo równowagi rynkowej.Prawo popytu i podaży.Elastyczności cenowe
,dochodowe i krzyżowe.

3

W3

Przedmiot nauki organizacji i zarządzania.Podstawowe prawa i zasady.Wytyczne
i miary sprawnego działania.Istota i funkcje zarządzania.Style i techniki
zarządzania.

3

W4

Metody zarządzania Struktura organizacyjna.Rodzaje struktur.Ich wady
i zalety.Strategie zarzadzania

3

W5

Zarządzanie jako proces decyzyjny.Proces informacyjny i podejmowanie
decyzji.Typologia decyzji kierowniczych. Modelowanie i analiza procesów
podejmowania decyzji w warunkach pewności i niepewności.

3

Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Analiza krzywych popytu i podaży.Wolny rynek i kontrola cen.Badanie
elastyczności popytu i podaży.

Strona 2/6

Liczba
godzin
3
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Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C2

Przyklady zastosowan elastycznosci cenowej popytu.Wplw inflacji na ksztaltowanie
sie popytu.

3

C3

Podstawowe prawa,reguly i zasady.Prawo wzrastajacej produkcji,prawo
harmonii,regula przekory.Zasada racjonalnego gospodarowania.,optymalnego
wyniku,dzialania,podzialu pracy,harmonizacji,ciaglosci pracysynergii.

3

C4

Analiza wybranych stylow zarzadzania.Analiza wybranych technik zarzadzania.

3

C5

Metody usprawnien organizacji.Metoda analizy diadnostycznej.Metoda
prognostyczna.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

30

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

Strona 3/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x Student zna popdstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne
jak:dobro,towar,produkt,wartość,cena,popyt,podaż,koszt,usługa.Potrafi podać
znaczenie praw ekonomicznych.Posiada znajomość istoty i funkcji
zarządzania.Potrafi określić pojęcie i cechy organizacji.Posiada wiedzę z zakresu
podejmowania decyzji.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x jak w efekcie kształcenia 1

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x jak w efekcie kształcenia 1

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x
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Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x jak w efekcie kształcenia 1

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

c1 c2 c3 c4 c5

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

Cel 1

c1 c2 c3 c4 c5

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 2

c1 c2 c3 c4 c5

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 2

c1 c2 c3 c4 c5

N1 N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Dach Z — Mikroekonomia dla studiw locencjackich, Warszawa, 2010, PTE

Literatura uzupełniająca
[1 ] Begg D,.Fischer D.,Dornbusch R. — Mikroekonomia, Warszawa, 2007, PWE
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Literatura dodatkowa
[1 ] Griffin J., Podstawy zarzadzania organizacjami. PWN,Warszawa, 2001.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. Stanisław Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof.dr hab. Stanisław Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)
2 mgr inż. Grzegorz Śladowski (kontakt: gsladowski@izwbit.pk.edu.pl)
3 mgr inż Bartłomiej Szewczyk (kontakt: bszewczyk@izwbit.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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