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do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Ekonomia menedżerska 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu:  

j.polski: Ekonomia menedżerska 

j.angielski: Managerial Economics 

 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 4 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 

Ćwiczenia: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 

Laboratorium:  

Egzaminator: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 

7. Katedra prowadzącego: Katedra Ekonomii 

 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty ----------------------------- - 

laboratoria ----------------------------- - 

seminarium ----------------------------- - 

proseminarium ----------------------------- - 

inne ----------------------------- - 

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/21 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

     Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: matematyka, mikroekonomia, makroekonomia 

13. Cele przedmiotu: 

− wyjaśnienie zasad i uwarunkowań analizy zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji 
menedżerskich, 

− wykształcenie umiejętności doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi analizy ekonomicznej do 
rozwiązywania problemów menedżerskich w innowacyjny sposób, indywidualnie i w zespołach, 

− kreowanie kompetencji do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów 
menedżerskich. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Wykład wzbogacony 
prezentacjami  

z wykorzystaniem projektora 
multimedialnego, obejmujący 
zagadnienia teoretyczne, 
metodyczne oraz przykładowe 
problemy i zadania 

---------- 18 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Analiza przypadków  

i problemów indywidualnie oraz 
zespołowo 

---------- 6 

3. Rozwiązywanie zadań i 
testów 

Ćwiczenie rozwiązywania zadań 
oraz pisemne prace sprawdzające 
wiedzę  

i umiejętności, będące podstawą 
zaliczenia przedmiotu 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Studiowanie przyczynowo -
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

Pogłębianie wiedzy zdobytej na 
wykładach i ćwiczeniach poprzez 
samodzielne studiowanie 
literatury obowiązkowej i 
zalecanej 

---------- 30 

 

2. Inne Opracowanie i rozwiązanie 
studium przypadku dotyczącego 
menedżerskiego problemu 
decyzyjnego. Student ( w 
dwuosobowym zespole) 

---------- 10 



dokonuje samodzielnego 
rozpoznania i wyboru 
menedżerskiego problemu 
decyzyjnego z bieżącej praktyki 
gospodarczej przedstawia i 
analizuje zastosowane w praktyce 
rozwiązania lub projektuje 
kolejne etapy decyzji w celu 
rozwiązania zidentyfikowanego 
problemu (w formie pisemnej - 
tradycyjnej lub elektronicznej 
według określonego standardu) 

3. Analiza notatek z wykładów i 
ćwiczeń 

Przyswajanie materiału 
przekazanego na wykładzie  

i ćwiczeniach 

---------- 30 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: menedżer, optymalizacja, decyzje, przedsiębiorstwo. 

 

16. Treść przedmiotu: 

− przedmiot i metoda ekonomii menedżerskiej; 

− przedsiębiorstwo i jego cechy. Model biznesowy; 

− cele działalności przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych współczesnych koncepcji; 

− typy decyzji menedżerskich i etapy ich podejmowania; 

− narzędzia analizy mikroekonomicznej w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 

− analiza popytu i optymalna polityka cenowa; 

− struktury rynku i ich determinanty; 

− decyzje produkcyjne i cenowe w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach konkurencji 
monopolistycznej; 

− decyzje produkcyjne i cenowe w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach i oligopolu. 
Decyzje strategiczne z wykorzystaniem teorii gier; 

− wykorzystanie prognoz gospodarczych w procesie podejmowania decyzji menedżerskich; 

− zawodności rynku i sposoby ich ograniczania w aspekcie decyzji menedżerskich; 

− podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę o możliwościach 
wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii 
menedżerskiej do analizy zjawisk 

Egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

Prace 
egzaminacyjne i 
kolokwia 



ekonomicznych i podejmowania decyzji 
menedżerskich 

studentów, 
zestawy pytań, 
zasady oceny 

FiEB2p_W02 Ma pogłębioną, zintegrowaną wiedzę o 
przedsiębiorstwach i relacjach pomiędzy 
nimi w różnych strukturach rynkowych 

Egzamin pisemny, 
kolokwium pisemne 

Prace 
egzaminacyjne i 
kolokwia 
studentów, 
zestawy pytań, 
zasady oceny 

Umiejętności 

FiEB2p_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać w 
innowacyjny sposób problemy 
menedżerskie, także złożone i 
nietypowe, dobierając i wykorzystując 
właściwe narzędzia analizy 
mikroekonomicznej 

Egzamin pisemny, 
pisemne kolokwium, 
aktywność na zajęciach, 
ocena przygotowanych 
studiów przypadku, 
egzamin pisemny, 
(ocena poprawności 
wnioskowania) 

Prace 
egzaminacyjne i 
kolokwia 
studentów, 
zestawy pytań, 
zasady oceny; 
karta postępów 
studentów 
prowadzona na 
ćwiczeniach; 
opracowania 
studentów w 
wersji papierowej 
lub elektronicznej 
według 
określonego 
standardu 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Dostrzega i formułuje problemy 
menedżerskie, poszukuje ich 
optymalnych rozwiązań posługując się 
zdobytą wiedzą i umiejętnościami z 
zakresu ekonomii menedżerskiej, w tym 
wykorzystując modele ekonomiczne  

 

Ocena przygotowanych 
studiów przypadku  

Opracowania 
studentów w 
wersji 
elektronicznej lub 
papierowej według 
określonego 
standardu 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w 
ocenie z 
przedmiotu 
(w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

Rodzaje pytań: test wyboru, wymień, 
narysuj, zaznacz, pytania otwarte.  

Warunkiem dopuszczającym do egzaminu 
jest zaliczenie ćwiczeń. Na ocenę 
końcową z przedmiotu składa się: praca 
egzaminacyjna w 70% i efekty uczenia się  
na ćwiczeniach – łącznie w 30%. Praca 
egzaminacyjna i ćwiczenia są oceniane w 

70 



punktach; prowadzący ćwiczenia 
wprowadza do Wirtualnej Uczelni ocenę 
w skali zal./niezal., równolegle przekazuje 
wykładowcy protokół zawierający 
informację o stopniu osiągnięcia efektów 
uczenia się studenta wyrażoną w % 
maksymalnej sumy punktów możliwych 
do uzyskania na ćwiczeniach. Warunkiem 
zaliczenia zarówno ćwiczeń jak i pracy 
egzaminacyjnej jest uzyskanie co 
najmniej 51% maksymalnej sumy 
punktów. 

2. Kolokwium pisemne Pytania testowe, zadania, problemy do 
rozwiązania 

15 

3. Analiza przypadków Opracowanie i rozwiązanie studium 
przypadku - problemu decyzyjnego 
(opracowania studentów w wersji 
elektronicznej lub papierowej według 
określonego standardu) 

10 

4. Aktywność na zajęciach Ocenie podlega aktywność w trakcie 
ćwiczeń w zakresie rozwiązywania 
problemów i zadań indywidualnie lub 
zespołowo 

5 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 
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20. Język wykładowy:  

Polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: sala wykładowa wyposażona w projektor multimedialny 

 

 

 


