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Zarz dzanie przedsi biorstwem
Studia stacjonarne
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Liczba punktów ECTS:
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C3

1
2
3
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Cel przedmiotu
Omówienie podstawowych narz dzi identyfikacji ryzyka
Zapoznanie studentów z metodami redukcji ryzyka
Zapoznanie studentów z zastosowaniem teorii ryzyka do podejmowania optymalnych decyzji w
yciu gospodarczym.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Matematyka
Statystyka
Prognozowanie i symulacje w przedsi biorstwie
Badania operacyjne
Efekty kształcenia

EK1

EK2

EK3

EK4
EK5

W zakresie wiedzy:
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 specjalistyczne zastosowania zaawansowanych metod statystycznych i
matematycznych w zakresie prognozowania zjawisk oraz narz dzi informatycznych
gromadzenia, analizy i prezentacji danych, a tak e wspomagania decyzji zarz dczych.
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.
Dokonuje obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz jej otoczeniu, a
tak e ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych uj teoretycznych.
W zakresie kompetencji społecznych:
Ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiej tno ci, rozumie potrzeb dokształcania si .
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3

Zarz dzanie ryzykiem. Wprowadzenie, podstawowe poj cia.
Ryzyko w działalno ci gospodarczej.
Koszt ryzyka jako składnik funkcji kosztów.

Liczba
godzin
1
1
1

W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

Ryzyko na rynku kapitałowym. Identyfikacja ryzyk rynkowego, walutowego i
operacyjnego.
Identyfikacja ryzyka kredytowego.
Identyfikacja ryzyka zawodowego.
Analiza ryzyka wielowymiarowego.
Techniki redukcji ryzyka. Dywersyfikacja ryzyka.
Ubezpieczenie ryzyka.
Zakup informacji a redukcja ryzyka.
Wycena warto ci informacji.
Cechy podatno ci. Podatno a ryzyko. Konstruowanie profili ryzyka.
Wyznaczanie stref bezpiecze stwa.
Okre lanie akceptowalno ci ryzyka w oparciu o probabilistyczne modele
zagro e .
Redukcja ryzyka w modelach planistycznych i operacyjnych.
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

Omówienie technik obliczeniowych. Identyfikacja rozkładów zmiennych
losowych.
Koszt ryzyka jako składnik funkcji kosztów.
Ryzyko na rynku kapitałowym.
Identyfikacja ryzyk rynkowego, walutowego i operacyjnego.
Identyfikacja ryzyka kredytowego.
Identyfikacja ryzyka zawodowego.
Analiza ryzyka wielowymiarowego.
Techniki redukcji ryzyka. Dywersyfikacja ryzyka.
Ubezpieczenie ryzyka.
Zakup informacji a redukcja ryzyka.
Wycena warto ci informacji.
Cechy podatno ci. Podatno a ryzyko. Konstruowanie profili ryzyka.
Wyznaczanie stref bezpiecze stwa.
Okre lanie akceptowalno ci ryzyka w oparciu o probabilistyczne modele
zagro e .
Redukcja ryzyka w modelach planistycznych i operacyjnych.
Suma godzin:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Narz dzia dydaktyczne
1
2

F1
P1
P2

Wykład
wiczenia laboratoryjne
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Rozwi zywanie zada , przykładów ze wspólnym omówieniem wyników
Ocena podsumowuj ca
Zaliczenie pisemne
Egzamin pisemny
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
45
godzin w semestrze
Przygotowanie si do laboratorium – ł czna
Metody ilo ciowe i jako ciowe oceny ryzyka
liczba godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
15
godzin w semestrze

Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
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1
2
3
4
5
6
7
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3
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A. Saunders, Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
I. Romanowska, A. Słomka, Ryzyko zawodowe. Procedury. Metody. Zagro enia, OS PIP,
Wrocław 2001.
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Na ocen 2 (ndst)
Nie zna
podstawowych
czynników oraz
modeli identyfikacji i
redukcji ryzyka w
działalno ci
gospodarczej.

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Zna podstawowe
Zna podstawowe
czynniki oraz potrafi
czynniki oraz
ogólnie zastosowa
modele identyfikacji i
modele identyfikacji i
redukcji ryzyka w
redukcji ryzyka w
działalno ci
działalno ci
gospodarczej.
gospodarczej.

EK2

Nie umie stosowa
klasycznych metod
identyfikacji ryzyka.

Potrafi okre li
klasyczne metody
identyfikacji ryzyka.

Zna oraz potrafi
ogólnie zastosowa
klasyczne metody
identyfikacji ryzyka.

EK3

Nie umie stosowa
klasycznych metod
redukcji ryzyka.

Potrafi okre li
klasyczne metody
redukcji ryzyka.

Zna oraz potrafi
ogólnie zastosowa
klasyczne metody
redukcji ryzyka.

EK1

Na ocen 5 (bdb)
Zna podstawowe
czynniki oraz potrafi w
sposób wyczerpuj cy
zastosowa modele
identyfikacji i redukcji
ryzyka w działalno ci
gospodarczej.
Zna oraz potrafi w
sposób wyczerpuj cy
zastosowa klasyczne
metody identyfikacji
ryzyka.
Zna oraz potrafi w
sposób wyczerpuj cy
zastosowa klasyczne
metody redukcji
ryzyka.

EK4

Nie potrafi
wyznaczy profili
ryzyka i stref
bezpiecze stwa

Zna metody
wyznaczania profili
ryzyka i stref
bezpiecze stwa

Zna oraz potrafi
ogólnie zastosowa
metody wyznaczania
profili ryzyka i stref
bezpiecze stwa

Zna oraz potrafi w
sposób wyczerpuj cy
zastosowa metody
wyznaczania profili
ryzyka i stref
bezpiecze stwa

EK5

Nie chce wzbogaca
swoj wiedz i
umiej tno ci z
zakresu teorii ryzyka

Potrafi cz ciowo
wzbogaca swoj
wiedz i
umiej tno ci z
zakresu teorii ryzyka

Potrafi wzbogaca
swoj wiedz i
umiej tno ci z
zakresu teorii ryzyka

Potrafi wyczerpuj co
wzbogaca swoj
wiedz i umiej tno ci z
teorii ryzyka
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