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Cel przedmiotu
Poznanie funkcji zarz dzania strategicznego: diagnozy strategicznej, planowania i controllingu
strategicznego.
Lokalizacja strategii w systemie organizacyjnym przedsi biorstwa.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Podstawy zarz dzania.
Marketing.
Zarz dzanie produkcj i usługami.
Organizacja procesów produkcyjnych.
Zarz dzanie projektami.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru dokonaniami
przedsi biorstwa, w tym rz dz ce nimi systemy norm, reguł i prawidłowo ci, w aspekcie
zarz dzania organizacj .
Identyfikuje i rozumie zło one procesy oraz zjawiska zachodz ce w organizacjach i w
otaczaj cym je wiecie, interdyscyplinarne pogl dy na ich temat i ewolucj , oraz relacje
zachodz ce mi dzy nimi, ich uwarunkowania i kierunki zmian.
Zna wybrane metody narz dzia, techniki, normy i reguły, dotycz ce wprowadzania zmian oraz
rozwi zywania problemów powstaj cych w poszczególnych obszarach
funkcjonowania organizacji i jej otoczenia, a tak e w zakresie wspomagania procesów
decyzyjnych.
Zna podej cie strategiczne w działaniu organizacji oraz metody analizy strategicznej
przedsi biorstwa i jego otoczenia, a tak e pogl dy na ich ewolucj , struktury, instytucje i wi zi
oraz prawidłowo ci w nich wyst puj ce.
W zakresie umiej tno ci:
Potrafi oceni wpływ uwarunkowa zewn trznych i wewn trznych na procesy in ynierii
produkcji i zarz dzania oraz przygotowywa i podejmowa decyzje zarz dcze, zwłaszcza
strategiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narz dzi wspomagaj cych procesy
podejmowania decyzji.
Umie logicznie my le , analizowa i przeprowadza syntez .
Biegle wykorzystuje wiedz oraz twórczo rozwi zuje podstawowe problemy w dziedzinie
zarz dzania, w tym opisuje, formułuje i rozwi zuje problemy oraz projektuje
usprawnienia w wybranych obszarach funkcjonowania przedsi biorstwa.
Dokonuje obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz jej otoczeniu,
a tak e ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych uj teoretycznych.

Dobiera odpowiednie metody i narz dzia do opisu oraz analizy wybranych problemów
EK9 i obszarów działalno ci organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatno ci
i skuteczno ci, a w tym: z punktu widzenia uj cia strategicznego.
W zakresie kompetencji społecznych:
Potrafi my le i działa w sposób przedsi biorczy, jest zdolny do skutecznego
EK10
komunikowania si , negocjowania i przekonywania.
EK11 Wykazuje zdolno do formułowania s dów w wa nych sprawach społecznych.
Potrafi odpowiednio okre li priorytety słu ce realizacji okre lonego przez siebie
EK12
lub innych zadania.
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
W1

W2

W3
W4

W5

W6
W7
W8
W9
W10

Geneza zarz dzania strategicznego – ewolucja modelu przedsi biorstwa.
Poj cia podstawowe: tre strategii, proces zarz dzania strategicznego, poziomy
strategii.
Analiza strategiczna – analiza makrootoczenia organizacji (PEST). Analiza
strategiczna – podstawy segmentacji strategicznej, analiza otoczenia
konkurencyjnego (model Portera).
Analiza strategiczna – analiza zasobów wewn trz organizacyjnych, (Profil
zasobów
i kompetencji, Podej cie procesowe – model ła cucha warto ci).
Metody portfelowe: macierz BCG, GE, ADL, rozwoju technologicznego.
Pozycjonowanie strategiczne - Metody: SWOT i SPACE, Strategie normatywne.
Formułowanie strategii firmy: misja organizacji, luka strategiczna i sposoby jej
wypełnienia, kryteria i czynniki wyboru strategii realnych. Typy strategii jako
logicznie spójnych koncepcji zachowa konkurencyjnych i ich znaczenie
praktyczne.
Strategie funkcjonalne: marketing strategiczny, strategia finansowa, polityka
kadrowa, rozwój technologii.
Realizacja strategii i controlling strategiczny - strategiczna karta wyników.
Strategia a struktura i kultura organizacji – zachowania przedsi biorcze. Strategia
restrukturyzacji i rozwoju technologicznego.
Zarz dzanie strategiczne w procesach integracyjnych – alianse strategiczne, fuzje
i akwizycje.
My lenie strategiczne w zarz dzaniu projektami.
Suma godzin:
Forma zaj – wiczenia
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10

Istota my lenia strategicznego – wiczenie.
Analiza makrootoczenia PEST – wiczenie.
Segmentacja strategiczna- portfel biznesu – wiczenie.
Analiza pola konkurencyjnego wg modelu Portera – wiczenie.
Analiza potencjału strategicznego organizacji – wiczenie.
Metody analizy portfelowej – wiczenie.
Pozycjonowanie przedsi biorstwa: analiza SWOT, SPACE – wiczenie.
Studia przypadków (case study) – Dywersyfikacja i specjalizacja.
Studia przypadków (case study) - Poł czenie firm, alianse strategiczne.
Studia przypadków (case study) - Biznes małych firm.
Suma godzin:
Narz dzia dydaktyczne

1
2

Prezentacja multimedialna.
Case study.
Sposoby oceny
Ocena formuj ca

Liczba
godzin
3

3

3
3

3

3
3
3
3
3
30
Liczba
godzin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

F1
F2
P1
P2

Ocena przygotowania z zadanego materiału.
Ocena zada wykonywanych na zaj ciach.
Ocena podsumowuj ca
Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy.
Ocena prezentacji i umiej tno ci zastosowania zdobytej wiedzy.
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
60
godzin w semestrze
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie np. egzaminów, konsultacji – ł czna
2
liczba godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
godzin w semestrze
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

1
2
3
4
5
6
7

14
75
3
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W6, W7
W2, W3, W4
W2, W3,
C1, C2
W4, W5,
W6, W7
W5, W6, W7,
W8, W9, W10,
C1, C2
W5, W6,
W7, W8,
W9, W10
W2, W3, W9
C1, C2
W2, W3,
W9
W5, W6, W7,
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(18) Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Wymienia
wybrane metody i
koncepcje
zarz dzania
organizacj

EK1

Nie zna metod
i koncepcji
zarz dzania
organizacj

EK2

Nie identyfikuje
zjawisk
wyst puj cych we
wewn trz i na
zewn trz
organizacji

EK3

Nie zna narz dzi,
metod i technik
zarz dzania
organizacj

EK4

Nie zna metod
analizy
strategicznej

Omawia proste
metody analizy
strategicznej

Omawia metody
analizy strategicznej

EK5

Nie potrafi oceni
wpływu
uwarunkowa

Ocenia wpływ
uwarunkowa
zewn trznych

Interpretuje
prawidłowo wpływ
uwarunkowa

Wymienia
wybrane zjawiska
wyst puj cych
we wewn trz i na
zewn trz
organizacji
Wymienia
wybrane
narz dzia,
metody i techniki
zarz dzania
organizacj

Wymienia i omawia
metody i koncepcje
zarz dzania
organizacj
Wymienia i omawia
zjawiska
wyst puj cych we
wewn trz i na
zewn trz organizacji
Wymienia i omawia
narz dzia, metody i
techniki zarz dzania
organizacj

1, 2

F1, F2,
P1, P2

1, 2
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1, 2

F1, F2,
P1, P2

1, 2
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1, 2

F2, P1, P2

1, 2

F2, P1, P2

1, 2
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Na ocen 5 (bdb)
Wymienia i omawia
szczegółowo
metody
i koncepcje
zarz dzania
organizacj
Wymienia i omawia
szczegółowo
zjawiska
wyst puj cych we
wewn trz i na
zewn trz organizacji
Wymienia i omawia
szczegółowo
narz dzia, metody
i techniki
zarz dzania
organizacj
Omawia
szczegółowo
metody analizy
strategicznej
Interpretuje
prawidłowo wpływ
uwarunkowa

zewn trznych i
wewn trznych na
procesy
zarz dzania

i wewn trznych
na procesy
zarz dzania

zewn trznych
i wewn trznych na
procesy zarz dzania

EK6

Nie umie logicznie
my le , analizowa
i przeprowadza
syntezy

Umie logicznie
my le ,
analizowa
i przeprowadza
syntezy

Umie prawidłowo
i szczegółowo
analizowa
oraz przeprowadza
syntezy

EK7

Nie wykorzystuje
wiedzy oraz
twórczo rozwi zuje
podstawowych
problemów w
dziedzinie
zarz dzania

Wykorzystuje
wiedz oraz
twórczo
rozwi zuje
podstawowe
problemy w
dziedzinie
zarz dzania

Wykorzystuje
prawidłowo wiedz
oraz twórczo
rozwi zuje
podstawowe problemy
w dziedzinie
zarz dzania

EK8

Nie dokonuje
obserwacji
wybranych zjawisk
i procesów w
organizacji oraz jej
otoczeniu oraz nie
analizuje i nie
interpretuje ich

Dokonuje
obserwacji
wybranych
zjawisk
i procesów w
organizacji oraz
jej otoczeniu oraz
analizuje i
interpretuje je

Dokonuje
szczegółowej
obserwacji wybranych
zjawisk
i procesów w
organizacji oraz jej
otoczeniu oraz
analizuje i interpretuje
je

EK9

Nie dobiera
odpowiednich
metod i narz dzi
do opisu oraz
analizy wybranych
problemów

Dobiera
odpowiednie
metody i
narz dzia do
opisu oraz analizy
wybranych
problemów

Dobiera odpowiednie
metody i narz dzia do
opisu oraz dokonuje
szczegółowej analizy
wybranych problemów

EK10

Nie potrafi my le i
działa w sposób
przedsi biorczy

Potrafi my le
i działa w
sposób
przedsi biorczy

Potrafi my le
strategicznie
i działa w sposób
przedsi biorczy

EK11

Nie wykazuje
zdolno do
formułowania

Wykazuje
zdolno do
formułowania

Wykazuje szczególn
zdolno do
formułowania s dów w

zewn trznych
i wewn trznych na
procesy zarz dzania
oraz potrafi poda
przykłady ich
realizacji
w organizacji
Umie prawidłowo
i szczegółowo
analizowa
oraz przeprowadza
syntezy oraz potrafi
poda przykłady ich
realizacji
w organizacji
Wykorzystuje
prawidłowo wiedz
oraz twórczo
rozwi zuje
podstawowe
problemy w
dziedzinie
zarz dzania i potrafi
poda przykłady ich
realizacji w
organizacji
Dokonuje
szczegółowej
obserwacji
wybranych zjawisk
i procesów w
organizacji oraz jej
otoczeniu oraz
analizuje i
interpretuje je.
Potrafi poda
przykłady ich
realizacji
w organizacji
Dobiera
odpowiednie metody
i narz dzia do opisu
oraz dokonuje
szczegółowej
analizy wybranych
problemów. Potrafi
poda przykłady ich
realizacji
w organizacji
Potrafi my le
strategicznie
i działa w sposób
przedsi biorczy.
Potrafi poda
przykłady ich
realizacji
w organizacji
Wykazuje zdolno
do formułowania
s dów w

EK12

s dów w
zarz dzaniu
organizacj

s dów w
zarz dzaniu
organizacj

Nie potrafi
odpowiednio
okre li priorytety
słu ce realizacji
okre lonego przez
siebie
lub innych zadania

Potrafi
odpowiednio
okre li priorytety
słu ce realizacji
okre lonego
przez siebie
lub innych
zadania

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

zarz dzaniu
organizacj

Potrafi szczegółowo
okre li priorytety
słu ce realizacji
okre lonego przez
siebie
lub innych zadania

Dr in . Jacek Dziwulski
jacekdziw@interia.pl
Katedra Marketingu, Wydział Zarz dzania PL
Dr in . Jacek Dziwulski
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organizacj . Potrafi
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realizacji
w organizacji
Potrafi szczegółowo
okre li priorytety
słu ce realizacji
okre lonego przez
siebie
lub innych zadania.
Potrafi poda
przykłady ich
realizacji
w organizacji

