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Studia stacjonarne
15
30

Liczba punktów ECTS:

C1
C2
C3
C4

1
2
3
4

EK 1
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Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z nowoczesnymi narz dziami wspomagania procesów zarz dczych
Nauczenie studentów holistycznego podej cia do oceny funkcjonowania przedsi biorstw
Przedstawienie narz dzi i metod pomiaru niematerialnych zasobów organizacji
Przedstawienie narz dzi i metod kształtowania długookresowych relacji na płaszczy nie
organizacja-klient (wewn trzny oraz zewn trzny)
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Ugruntowana wiedza z zakresu Zarz dzania i Marketingu
Podstawy z Zarz dzania Strategicznego
Podstawy z Bada Marketingowych
Podstawy z Zarz dzania Jako ci
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Zna podstawowe poj cia oraz koncepcje holistycznego zarz dzania przedsi biorstwem
(modele pozwalaj ce na diagnoz , kontrol oraz zbilansowany rozwój materialnych i
niematerialnych zasobów organizacji)
W zakresie umiej tno ci:
Potrafi zbudowa narz dzie kontrolno-zarz dcze dla organizacji
Posługuje si narz dziami i metodami wspomagania decyzji kierowniczych w organizacji
Potrafi wylicza oraz zarz dza warto ci klienta dla organizacji
Wyznacza poziom indeksów niematerialnych zasobów organizacji tj. satysfakcja klientów,
motywacja pracowników, poziom know-how wewn trz organizacji.
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Model biznesu – istota, typy modeli
Koncepcja ła cucha (gniazda) warto ci
Procesowa koncepcja zarz dzania
Benchmarking
Obszary diagnozy doskonało ci biznesowej przedsi biorstw (materialne i
niematerialne zasoby przedsi biorstwa)
Modele diagnozy doskonało ci biznesowej przedsi biorstwa
Mi dzynarodowe nagrody jako ci (EFQM, Du ski Diament, MBQA, Deming Prize)
Zrównowa ona Karta Wyników (BSC)

Liczba
godzin
1
1
1
1
1
1
1
1

W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

Analiza K SWOT
Nawigator Scandii
Koncepcja „warto ci klienta” (CLV) – istota i metody pomiaru
Modele badania satysfakcji i lojalno ci klientów – SCSB, EPSI i ACSI
Modele badania satysfakcji motywacji pracowników – ENOVA i EEMI
Wpływ lojalno ci klientów i pracowników na wyniki biznesowe przedsi biorstw
Kolokwium sprawdzaj ce
Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

1
2
3
4

F1
F2
F3
P1
P2

Identyfikacja ródeł sukcesu organizacji na bazie modeli biznesowych
Model BSC – konstruowanie narz dzia dla dekompozycji celów organizacji i ich
mierników
Model EFQM – konstruowanie narz dzia dla diagnozy zasobów i rezultatów
działalno ci organizacji
Pozostałe modele „jako ci zarz dzania” – wykorzystanie zaawansowanych modeli
do diagnozy zarz dczej badanych organizacji
Identyfikowanie potencjału wiedzy organizacji wg modelu K SWOT
Model cie kowy EPSI / ACSI – konstrukcja narz dzia badawczego dla badania
poziomu satysfakcji i lojalno ci klienta w wybranych sektorach gospodarczych
Model cie kowy EEI – konstrukcja narz dzia badawczego dla badania poziomu
motywacji i satysfakcji pracowników
Podstawy prezentacji i analizy danych uzyskanych dzi ki zastosowaniu modeli
cie kowych
Suma godzin:

1
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1
1
1
1
1
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4
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3
4
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Narz dzia dydaktyczne
Prezentacja multimedialna
Case study
Tre ci modeli EFQM, MBQA, Du ski Diament, BSC
Przykładowa procedura przebiegu procesu badawczego
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Ocena przygotowania z zadanego materiału
Ocena zada wykonywanych na zaj ciach – umiej tno ci praktycznego budowania narz dzi
pomiarowych
Ocena zada wykonywanych na zaj ciach – umiej tno ci praktycznego budowania narz dzi
kontrolno-zarz dczych
Ocena podsumowuj ca
Ocena merytoryczna zdobytej wiedzy teoretycznej – test ko cowy (50%)
Ocena merytoryczna wykonanego projektu (50%)
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 zaj – ł czna liczba
30
godzin w semestrze
Suma
75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
3
przedmiotu
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Na ocen 2 (ndst)
Nie zna
podstawowych poj
oraz koncepcji
holistycznego

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Wymienia wybrane
Wymienia i omawia
poj ci oraz koncepcje elementy głównych
holistycznego
modeli holistycznego
zarz dzania
zarz dzania

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób
oceny

1,2,3

F1, P1

1,2,3
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P2

2,4

F2, F3,
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Na ocen 5 (bdb)
Wymienia i omawia
szczegółowo elementy
budowy modeli
holistycznego

zarz dzania
przedsi biorstwem

przedsi biorstwem

przedsi biorstwem

EK2

Nie zna etapów
budowania narz dzi
kontrolnozarz dczych dla
organizacji

Wymienia wybrane
etapy budowania
narz dzi kontrolnozarz dczych dla
organizacji

Wymienia i omawia
wi kszo etapów
budowania narz dzi
kontrolnozarz dczych

EK3

Nie potrafi
posługiwa si
narz dziami i
metodami
wspomagania
decyzji
kierowniczych

Potrafi omówi z
małymi bł dami
proces wdra ania
narz dzi
wspomagania decyzji
kierowniczych

Omawia prawidłowo
proces wdra ania
narz dzi
wspomagania decyzji
kierowniczych

EK4

Nie zna narz dzi i
metod wyliczania
warto ci klienta dla
organizacji

Omawia proste
narz dzia i metody
wyliczania warto ci
klienta dla organizacji

Omawia wi kszo
znanych narz dzi i
metod wyliczania
warto ci klienta dla
organizacji

EK5

Nie zna narz dzi i
metod wyznaczania
poziomów indeksów
niematerialnych
zasobów organizacji

Omawia z małymi
bł dami narz dzia i
metody wyznaczania
poziomów indeksów
niematerialnych
zasobów organizacji

Omawia
szczegółowo
narz dzia i metody
wyznaczania
poziomów indeksów
niematerialnych
zasobów organizacji
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zarz dzania
przedsi biorstwem
Wymienia i omawia
szczegółowo oraz
potrafi przeprowadzi
wszystkie etapy
budowania narz dzi
kontrolno-zarz dczych
Omawia prawidłowo
oraz potrafi
zastosowa w praktyce
proces wdra ania
narz dzi wspomagania
decyzji kierowniczych
Omawia wi kszo
znanych narz dzi i
metod wyliczania
warto ci klienta oraz
potrafi w praktyce
przeprowadzi pomiar
omawianego
zagadnienia dla danej
organizacji
Omawia szczegółowo
oraz potrafi
zastosowa w praktyce
narz dzia i metody
wyznaczania
poziomów indeksów
niematerialnych
zasobów organizacji

