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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z810 –  Zarządzanie firm ą na rynkach mi ędzynarodowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi działal-
ności przedsiębiorstw międzynarodowych. Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Nabycie umiejętności analizy i oceny strategii 
działania wybranej firmy międzynarodowej. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z projektów (0,4) i  egzaminu  (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Nowe tendencje w praktyce zarządzania. Formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 
Korporacje transnarodowe – cechy. Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa 
prowadzącego biznes międzynarodowy. Wielokulturowość i róŜnorodność w organizacjach 
międzynarodowych. Istota, rodzaje i etapy internacjonalizacji. Koncepcje zarządzania 
międzynarodowego. Kryteria konkurencyjności. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Globali-
zacja konkurencji – wyzwanie dla przedsiębiorstw. Rywalizacja miedzy konkurentami. Nega-
tywne efekty nieopanowanej, przesadnej konkurencji. Cechy globalizacji. Regionalizacja. 
Kadra kierownicza w firmach międzynarodowych. Struktury firm międzynarodowych. Rodzaje 
grup strategicznych. Alianse strategiczne i fuzje. Klastry jako forma organizacji przedsię-
biorstw. Strategie międzynarodowe. Cechy skutecznej strategii globalnej. Nowoczesne 
metody zarządzania stosowane w organizacjach międzynarodowych. 
Projekty  
Struktura wybranej firmy międzynarodowej. Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Strategie działania wybranej firmy. Strategia 
umiędzynarodowienia poszczególnych elementów łańcucha wartości wybranej firmy: bada- 
nia i rozwój, produkcja, logistyka, marketing. 
Literatura podstawowa  
[1] Rozkwitalska M.; Zarządzanie międzynarodowe. Difin, Warszawa 2007. 
[2] Stonehouse G.; Globalizacja : strategia i zarządzanie. Felberg SJA, Warszawa 2001.  
[3] Koźmiński A.; Zarządzanie międzynarodowe: konkurencja w klasie światowej. PWE, 

Warszawa 1999. 
[4] Tubielewicz A.; Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. WNT, Warszawa 

2004. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Griffin R. W.; Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sabina Motyka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 



 62

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z811 – Współpraca z mediami – public relations 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z zakresu marketingu. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z tematyką Public Relations, procesem 
tworzenia wizerunku firmy i narzędziami Public Relations. Zdobycie umiejętności tworzenia 
planu działań Public Relations w firmie działającej na rynku B2B. 

Metody dydaktyczne:  wykład zawierający wiedzę teoretyczną i przykłady zastosowań,  
aktywny udział w ćwiczeniach poprzez rozwiązywanie zadań, analizę casy stady i wykonanie 
ustalonych zadań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu – kolokwium i zaliczenie  
ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i kolokwium z wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicje Public Relations, funkcje i załoŜenia PR. Komunikowanie się organizacji i rola 
Public Relations. Istota działań PR i proces tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa na rynku. 
Klasyfikacja technik PR. Zasady współpracy z mediami – techniki PR w telewizji, w prasie, w 
radiu i Internecie. Wystawy, targi i inne imprezy – planowanie, organizowanie i kontrola. 
Istota korporacyjnego PR. Komunikacja wewnętrzna w firmie, techniki PR. Środki 
wspomagające PR: sponsoring, lobbing. Organizacja konferencji prasowych. Korzystanie z 
zewnętrznych firm PR: wady i zalety.  
Ćwiczenia  
Techniki PR i ich praktyczne zastosowanie; techniki werbalne, techniki pisemne, techniki 
wizualne i techniki multimedialne. Współpraca  z mediami - zasady działań. Analiza sytuacji 
w zakresie Public Relations w przedsiębiorstwie. Planowanie budŜetu Public Relations dla 
planowanych przedsięwzięć. Tworzenie planu działań Public Relations dla firmy działającej 
na rynku B2B. Analiza i ocena efektywności działań PR na przykładzie konkretnych firm. 
Organizowanie konferencji prasowych – zasady, załoŜenia. 
Literatura podstawowa  
[1] Seitel F. P.; Public relations w praktyce. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003. 
[2] Wójcik K.; Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wyd. PLACET, Warszawa 

2005. 
[3] Szymańska A.; Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. 

Wyd. UNIMEX, Wrocław 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca   
     http://www.proto.pl/  
     http://www.piar.pl/  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr inŜ. Małgorzata Kiepura - Czubacka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z812 – Zarządzanie w organizacjach samorz ądowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych pojęć i koncepcji zarządzania w 
jednostkach samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu teryto-
rialnego. Poznanie aspektów, odrębności i specyfiki zarządzania jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Metody dydaktyczne:  wykład zawierający wprowadzenie teoretyczne i przykłady, aktywny 
udział w zajęciach, opracowanie referatów, sprawdziany. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu oraz opracowanie projektu. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia i koncepcje zarządzania w jednostkach samorządowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Organizacja jednostek 
samorządowych. Charakterystyka administracji rządowej i samorządowej. Zasady ustroju i 
działania samorządu terytorialnego – charakterystyka gminy, powiatu, województwa. 
Obowiązki i uprawnienia zarządu i radnych. Instrumenty zarządzania publicznego.  Nowe 
Zarządzanie Publiczne w administracji samorządowej (New Public Management – NPM). 
Planowanie rozwoju lokalnego. Nadzór i kontrola. Etyka w samorządzie. 
Projekty  
Projekty organizowane w zespołach w formie obrad sejmiku wojewódzkiego wg planu: 
formułowanie problemu rozwoju lokalnego-regionalnego, analiza i określenie skali waŜności 
– analiza SWOT, formułowanie decyzji przez organ kolegialny. 
Przygotowanie uchwał pod obrady i sporządzenie protokołu z obrad. 
Proponowane zagadnienia: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mało-
polskiego, Ustalenia budŜetu województwa na kolejny rok, Program wsparcia dla MSP, 
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw w Małopolsce, Inicjatywy na rzecz poprawy 
stanu środowiska. 
Literatura podstawowa  
[1] Izdebski H.; Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. LexisNexis, Warsza-

wa 2001. 
[2] Młynarczyk A.; Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego – pojęcie, konstru-

kcje prawne, ewolucje. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002. 
[3] Wojciechowski E.; Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca   
wg. wskazań prowadzącego zajęcia. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Kiełbus 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z813 – Analiza i ocena projektów inwestycyjnych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W30 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą działal-
ności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Nabycie praktycznej umiejętności stosowania metod 
oceny projektów inwestycyjnych. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Projekty inwestycyjne – wprowadzenie: pojęcia i definicje. Rodzaje projektów. Chara-
kterystyka projektów inwestycyjnych. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania decyzji 
inwestycyjnych. Ryzyko i niepewność w działalności inwestycyjnej. Podejmowanie przedsię-
wzięć inwestycyjnych. Korzyści (efekty) realizowanych projektów. Wskaźniki i kryteria oceny 
projektów. Metody oceny procesów decyzyjnych dotyczących projektów inwestycyjnych - 
metody analizy ekonomicznej oraz rachunku ekonomicznego. Metody wielokryterialnego 
podejmowania decyzji w analizie i ocenie projektów. Analityczny Proces Hierarchiczny i 
Analityczny Proces Sieciowy. 
Projekty  
Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych metodami analizy ekonomicznej i metod 
wielokryterialnych. Zastosowanie metod analizy ekonomicznej do ewaluacji przedsięwzięcia. 
Analiza i wybór wariantu przedsięwzięcia z zastosowaniem metod wielokryterialnego 
podejmowania decyzji.  
Literatura podstawowa  
[1] Kawa P., Wydymus S.; Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 

Wyd. WyŜszej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 1999. 
[2] Wirth H.; Strategiczna i ekonomiczna ocena przemysłowych projektów inwestycyjnych; 

poradnik praktyczny. Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 
Kraków 2000. 

Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Wilczek M.T.; Przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw. Wyd. WyŜszej Szkoły 

Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2001. 
[2] Gawron H.; Ocena efektywności inwestycji. Wyd. AE, Poznań 1997. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sabina Motyka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

Z814  –  Systemy informatyczne w przedsi ębiorstwach 
usługowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + Lk30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + Lk18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw informatyki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi  
w przedsiębiorstwach usługowych. Zdobycie umiejętności analitycznej oceny funkcjonalności 
z punktu widzenia charakterystyk przedsiębiorstwa usługowego oraz praktycznej obsługi tych 
systemów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonanie dwóch ćwi-
czeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie sprawozdań w wersji elektronicznej wraz 
z wydrukiem; wykonanie wskazanych zadań w zadanym systemie informatycznym dla przed-
siębiorstw usługowych. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Organizacja przedsiębiorstwa usługowego, ogólne zasady organizacji i struktura przedsię-
biorstwa usługowego, charakterystyczne cechy zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. 
Analiza i diagnoza procesów w przedsiębiorstwie usługowym. Rozwój i charakterystyka 
systemów informatycznych dla przedsiębiorstw usługowych.  Zgłaszanie usług, informacje 
ogólne dotyczące zlecenia, dane kontrahenta i odbiorcy, cechy charakterystyczne zlecenia, 
informacje o wykorzystywanych zasobach przedsiębiorstwa, dostarczane dokumenty. Podsy-
stemy planowania sprzedaŜy, produkcji i zaopatrzenia. Podsystemy do zakupu i sprzedaŜy 
towarów, rozrachunku z kontrahentami, zarządzania towarami, raportowania i administracji. 
Ewidencja stanów i obrotów wyrobami gotowymi. Systemy księgowe do wspomagania cyklu 
administracyjnego. Podsystem gospodarki środkami trwałymi, Systemy wspomagania 
zarządzania relacjami z klientem CRM, geneza i przyczyny powstania, podjęcie i typy syste-
mów CRM, rodzaje, funkcjonalność i działanie systemu CRM, integracja w systemach CRM. 
Czynności i procesy logistyczne w przedsiębiorstwach usługowych, podstawowe pojęcia 
związane z logistyką, struktura systemów komputerowo wspomaganej logistyki, zarządzanie 
zintegrowanym łańcuchem dostaw, funkcjonalność systemów obsługi magazynów, 
zarządzanie relacjami z dostawcami, kierunku rozwoju, korzystanie z rynków elektroni-
cznych. Raportowanie informacji, analiza czynności wg pracowników, kontrahentów, analiza 
wartości zleceń wg pracowników, czynności wykonywane w zadanym okresie, raport ze 
zuŜycia zapasów magazynowych, najczęściej wykonywane czynności. 
Laboratoria  
Budowa i kontrola planu działalności przedsiębiorstwa usługowego, rejestrowanie zleceń, 
wprowadzanie czasu trwania i ograniczeń terminowych zadań, określanie zaleŜności 
pomiędzy zadaniami, wycena kosztów, przydział zadań do pracowników,  przydzielanie 
zasobów prac, materiałowych i sprzętowych do zadań, analiza obciąŜeń zasobów i usuwanie 
przeciąŜeń, analiza wyników finansowych, definiowanie planu bazowego, wprowadzanie 
informacji o wykonaniu zadań, śledzenie odchyleń od planu bazowego, przygotowywanie i 
formatowanie raportów. 
WdraŜanie systemu CRM w przedsiębiorstwie usługowym, analizy przedwdroŜeniowe, 



 66

analiza modelu i strategii przedsiębiorstwa, ocena przedsiębiorstwa pod kątem zdolności do 
wdraŜania systemu CRM, zdefiniowanie procesów biznesowych i określenie priorytetów, 
definiowanie funkcjonalności systemu, tworzenie bazy klientów, budowa procedury instrukcji 
uŜytkowania systemu, wykorzystanie informacji z systemu CRM do dostarczania informacji 
kierownictwu. 
Literatura podstawowa  
[1] Januszewski A.; Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. PWN, Warsza-

wa 2008. 
[2] Filipiak B., Panasiuk A.; Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. PWN, Warszawa 2008. 
[3] Kopertowska M., Sikorski W.; MS Project. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Janusz PoboŜniak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z815 – Modelowanie i symulacja procesów produkcyjny ch 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami modelowania symulacyjnego sto-
sowanymi na poziomie operatywnego sterowania produkcją, zdobycie umiejętności samo-
dzielnej budowy i analizy modeli dyskretnych systemów produkcyjnych. 

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w zajęciach projektowych, samodzielne wyko-
nanie zadań projektowych. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie oraz zaliczenie zadań projektowych, 
zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z projektów (0,4) i z egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do problematyki modelowania i symulacji. Elementy teorii grafów w zasto-
sowaniu do modelowania systemów produkcyjnych: graf stanów, graf przejść. Systemy 
warunkowo zdarzeniowe. Sieci Petriego: definicja, interpretacja elementów modelu, reguły 
odpalania przejść, osiągalność oznakowania, Ŝywość sieci. Definicja Sieci Petriego za 
pomocą funkcji wejściowej i wyjściowej. Niezmienniki miejsc i przejść: definicja i znaczenie. 
Kolorowe, Obiektowo Obserwowalne i hierarchiczne Sieci Petriego. Symulacja działania 
systemu produkcyjnego w oparciu o Sieci Petriego. Model Macierzowy elastycznego 
systemu produkcyjnego: definicja i interpretacja macierzy, zasady przekształcania modelu. 
Związki Modelu Macierzowego i Sieci Petriego. Problematyka blokad w dyskretnych 
systemach produkcyjnych. Narzędzia do modelowania i symulacji zautomatyzowanych sy-
stemów produkcyjnych z wykorzystaniem elementów grafiki 3D. 
Projekty  
Projekt konfiguracji i reguł działania zautomatyzowanego systemu produkcyjnego dla 
zadanej struktury zadań. Zapis specyfikacji systemu w postaci Modelu Macierzowego i 
Obiektowo Obserwowalnej Sieci Petriego. Implementacja reguł zapobiegających blokadom 
systemu. Weryfikacja poprawności modelu. Ocena heurystyk sterowania operatywnego na 
podstawie wybranych wskaźników jakości pracy systemu. Model i symulacja wybranego 
systemu produkcyjnego z elementami grafiki 3D. 
Literatura podstawowa  
[1] Cyklis J., Pierzchała W.; Modelowanie procesów dyskretnych w elastycznych systemach 

produkcyjnych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Zeszyt Naukowy nr 3, Kraków 1995. 
[2] Kelton W.D., Sadowski R.P., Sturrock D.T.; Simulation with Arena. McGrow-Hill 

Companies, New York 2004. 
[3] Pomoc do systemu Delmia (…\Dassault Systemes\B19doc\English\DELMIA_homepage) 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Adam Słota 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 

 
 



 68

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z816 - Metody zarz ądzania w przedsi ębiorstwie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z modelami procesów decyzyjnych, organi-
zacją systemów gospodarczych, inŜynierią zarządzania. 

Metody dydaktyczne:   wykład; opracowanie i prezentacja dwóch projektów z zakresu me-
tod zarządzania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, zaliczenie wykładów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów i z zaliczenia wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura systemu zarządzania. Kultura przedsiębiorstwa. Przywództwo i kontrakt psycholo-
giczny. ToŜsamość jednostki a toŜsamość organizacyjna. Zarządzani toŜsamością. Systemy 
gospodarcze i konkurencyjność organizacji gospodarczej.  Modele procesów decyzyjnych: 
model jednoosobowy, organizacyjny, polityczny, model „kosza na śmieci”. Procesy decy-
zyjne w organizacji: model polityki organizacyjnej, inkrementalizm logiczny i poznawczy. 
Zarządzanie procesami logistycznymi. Zarządzanie technologią. Usprawnianie procesów. 
Kryteria oceny efektów usprawniania procesów. Kształtowanie zmian kultury organizacyjnej. 
Ryzyko wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. 
Projekty  
Projekt1. Opracowanie struktury organizacyjnej systemu zarządzania wybranego przed-
siębiorstwa produkcyjnego lub usługowego 
Projekt 2. Opracowanie systemu zarządzania wprowadzaniem innowacyjnej technologii w 
przedsiębiorstwie wraz z analizą ryzyka. 
Literatura podstawowa  
[1] Praca zbiorowa. Zarządzanie firmą. Strategor. PWE, Warszawa 1999. 
[2] Love P.; Zarządzanie technologią. Wyd. Śląsk, Katowice 1999. 
[3] Penc J.; Sztuka skutecznego zarządzania. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wy-

dawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Łunarski J.; InŜynieria systemów i analiza systemowa. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 

Rzeszów 2010. 
[2] Słowiński B.; InŜynieria zarządzania procesami logistycznymi. Wyd. Politechniki Kosza-

lińskiej, Koszalin 2009.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Józef Gawlik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z817 – Reengineering i foresight technologiczny 
 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W30 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie struktury procesów gospodarczych w przedsię- 
biorstwie, analizy i oceny  strategicznej, zasad prowadzenia foresightu i restrukturyzacji 
działalności przedsiębiorstw. 

Metody dydaktyczne:   wykład, grupowa praca nad projektem, prezentacja projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, zaliczenie wykładów. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektów i z zaliczenia wykładów. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Charakterystyka procesów gospodarczych. Obszary krytyczne w rozwoju gospodarczym. 
Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie. Czynniki wpływające na proces zmian w przed-
siębiorstwie. Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Restrukturyzacja z wykorzystaniem 
reengineeringu – narzędzia i procedury. Model analizy i oceny strategicznej oraz ekono-
micznej dla potrzeb restrukturyzacji. czynniki radykalnej restrukturyzacji przedsiębiorstw. 
Technologie informacyjne w reengineeringu. Strategiczna karta wyników jako narzędzie 
wspomagające restrukturyzację.  Foresight technologiczny jako podstawa do długofalowej 
restrukturyzacji przedsiębiorstw. Metody badania rynku na potrzeby foresightu. Analiza 
wyników i budowa scenariuszy rozwoju gospodarczego. Prognozowanie w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Proces modelowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzy-
staniem badań foresightu.  

Projekty  
Opracowanie programu badań w ramach foresightu. Analiza wyników badań. Opracowanie 
scenariuszy rozwoju gospodarczego regionu. Analiza strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 
Opracowanie scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie wyników foresightu 
technologicznego. 
Literatura podstawowa  
[1] Dittman P.; Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich 

Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004. 
[2] Durlik I.; Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineeroing. Teoria i praktyka. 

Wyd. Placet, Warszawa 1998. 
[3] Penc J.; Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Wyd. 

Placet, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Penc J.; Sztuka skutecznego zarządzania. Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wy-

dawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006. 
[2] Witkowski T.; Decyzje w zarządzaniu. WNT, Warszawa 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Józef Gawlik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z818 – Metody analizy rynku 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  identyfikacja głównych obszarów zastosowań; poznanie 
podstawowej terminologii i głównych technik badań marketingowych; poznanie specyfi-
cznych technik ekonometrycznego modelowania danych marketingowych; poznanie zasad 
wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników modelowania. 

Metody dydaktyczne:  wykład multimedialny; projekty. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywny udział w wykładach, zaliczenie projektu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Marketingowe analizy strategiczne; Badanie dalekiego otoczenia rynkowego, technika PEST, 
badanie bliskiego otoczenia rynkowego; Analiza konsumentów: badanie zachowań 
konsumentów, segmentacja rynku; Strategia marketingowa; Badanie produktu. Identyfikacja 
faz cyklu Ŝycia produktu, badania nowego i istniejącego produktu, zarządzanie marką i 
opakowaniem; Badanie cen, dystrybucji; Narzędzia promocji; badanie zasięgu i skuteczność 
zastosowanych narzędzi promocji; Badanie efektywności, pomiar efektów; Statystyczna i 
ekonometryczna analiza danych marketingowych. Komputerowo wspomagane gromadzenie 
i analiza danych marketingowych; Klasyfikacja danych; Dane wtórne; Weryfikacja. Dane 
pierwotne; Skale pomiarowe – nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa, ilorazowo – 
przedziałowa. Redukcja i wstępna analiza danych; prezentacja graficzne; Zaawansowana 
analiza danych; Badanie zaleŜności i współzaleŜności. Prognozowanie; Testowanie hipotez. 
Projekty  
Projekt  - case study wybranego przedsiębiorstwa. 
Literatura podstawowa  
[1] Mazurek – Łopacińska K. (red.); Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary 

zastosowań. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999. 
[2] Mynarski, S.; Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zaka-

mycze, Kraków 2000. 
[3] Pociecha, J.; Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 1996. 
[4] Walesiak, M.; Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. A. Boratyńska-Sala 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Przedsi ębiorstwem  
Kod - nazwa 
przedmiotu Z819 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony  temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zasadami realizacji samodzielnej pracy 
dyplomowej magisterskiej. 

Metody dydaktyczne:  przygotowanie i dyskusja na temat zakresu  pracy, metodyki i 
sposobu rozwiązania zagadnienia, przygotowanie prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: dwukrotna prezentacja pracy: I - w fazie początko-
wej, II – na etapie zakończenia. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z prezentacji i aktywności w dyskusji podczas 
seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  
Określenie celu i zakresu pracy z ukierunkowaniem na inŜynierskie rozwiązania konstru-
kcyjne, technologiczne, organizacyjne.  Zasady korzystania z bibliografii i opracowań paten-
towych – cytowanie literatury. Przedstawienie metodyki i sposobu rozwiązania postawionego 
zadania: analiza czynnikowa, wybór zmiennych decyzyjnych, określenie zakresu zmiennych. 
Sformułowanie załoŜeń do rozwiązania zadania konstrukcyjnego, technologicznego, organi-
zacyjnego, badawczego. Analiza czynnikowa i określenie wielkości zmiennych i wielkości 
wynikowych. Określenie zakresów zmienności parametrów dla wybranych wielkości. Dobór 
charakterystyki stanowiska pomiarowego. Analiza wyników pomiarów – określenie niepe- 
wności. Analiza  fizykalnych aspektów badanych procesów. Sformułowanie wniosków z 
przeprowadzonych analiz i badań własnych. 
Prezentacja I; sformułowanie celu i zakresu pracy. Analiza literatury z zakresu tematu pracy. 
Wnioski z analizy literatury. 
Prezentacja II; przedstawienie własnej propozycji rozwiązania tematu i głównych aspektów 
pracy,  podsumowanie i wnioski końcowe. 
Literatura podstawowa  
[1] Polański Z.; Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa 1984. 
[2] Korzyński M.; Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie 

wyników eksperymentów technologicznych. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Górecka R., Polański Z.; Metrologia warstwy wierzchniej. WNT, Warszawa 1983. 
[2] Greń J.; Statystyka matematyczna: podręcznik programowany. PWN, Warszawa 1987. 
[3] Kasprzak W.; Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu. WNT, 

Warszawa 1988. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 
 


