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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 
1 / 2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1KPR 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU GLOBALNYM 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 
Kierunkowa - Przedmioty do wyboru 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Przedmiot do wyboru 

 

Język kursu/przedmiotu 
Polski  

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Alina Grynia, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Alina Grynia, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2   

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o  istocie i funkcjach konkurencyjności przedsiębiorstwa 

na rynku, głównych egzogennych i endogennych determinantach konkurencyjności przedsiębiorstw 

na rynkach krajowych i zagranicznych.  

Wysłuchanie kursu ma ułatwić znalezienie odpowiedzi na pytanie jak stawać się konkurencyjnym 

przedsiębiorstwem. jak tworzyć możliwości do bycia konkurencyjnym w warunkach nieuchronnej 

globalizacji.  

 
Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  
 

Konkurencja rynkowa i konkurencyjność przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań 

konkurencyjności z uwzględnieniem podejścia rynkowego. Elementy składowe konkurencyjności 

przedsiębiorstwa. Wybrane modele konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwarunkowania zewnętrzne 

konkurencyjności przedsiębiorstw. Zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Uwarunkowania wewnętrzne konkurencyjności przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw na 

tle procesów globalizacji konkurencji. Sieci biznesowe jako determinanta przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność 

przedsiębiorstwa 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

 
KONKURENCJA RYNKOWA I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
Ewolucja poglądów na temat konkurencji, rodzaje konkurencji. Ekonomiczno-społeczne 

skutki konkurencji. Wyniki badań nad konkurencyjnością. Konkurencyjność czynnikowa i 

wynikowa a konkurencyjność przedsiębiorstw. Propozycje klasyfikacji konkurencyjności w 

świetle badań nad konkurencyjnością przedsiębiorstw. Definicja i uwarunkowania 

konkurencyjności przedsiębiorstw  

 

ELEMENTY SKŁADOWE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
Potencjał konkurencyjny - definicje, klasyfikacja i uwarunkowania; 

Strategie konkurencji - definicje, klasyfikacja i uwarunkowania; 

Przewaga konkurencyjna – definicje, kryteria podziału, cechy przewagi konkurencyjnej, 

źródła przewagi konkurencyjnej, sposoby osiągania przewagi konkurencyjnej,  sposoby 

utrzymania przewagi konkurencyjnej; 
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Pozycja konkurencyjna – definicje, uwarunkowania i kryteria oceny 

 

WYBRANE MODELE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
Klasyfikacja modeli. Model Z. Pierścionka. Model M.J. Stankiewicza 

Model E. Skawińskiej. Model D. Aakera 

Model konkurencyjności przedsiębiorstwa w hiperkonkurencji 

Model G. Głoda. Model O. Flaka 

Analiza porównawcza modeli 

 

ZINTEGROWANY MODEL KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
Definicje pojęć warunkujących konkurowanie przedsiębiorstw 

Definicje elementów zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Założenia modelu 

Relacje pomiędzy elementami modelu 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ KONKURENCYJNOŚCI  

Przedmiotowe i podmiotowe pojęcie przedsiębiorstwa. Cechy i klasyfikacja 

przedsiębiorstw.  Cele działalności przedsiębiorstw. Przegląd czynników kształtujących 

konkurencyjność przedsiębiorstw. Rynkowe i pozarynkowe czynniki konkurencyjności 

przedsiębiorstw. Występująca współzależność między tymi grupami czynników  

 

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE KONKURENCYJNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW 
Normy ekonomiczne i pozaekonomiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Uwarunkowania techniczne konkurencyjności przedsiębiorstw. Uwarunkowania 

ekologiczne konkurencyjności przedsiębiorstw.  

Uwarunkowania prawne konkurencyjności przedsiębiorstw 

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE KONKURENCYJNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Ogólne ujęcie uwarunkowań wewnętrznych konkurencyjności przedsiębiorstw. Wpływ 

charakteru własności na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wpływ organizacji i zarządzania 

na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wpływ public relations na konkurencyjność 

przedsiębiorstw. Wpływ pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wpływ decyzji 

produkcyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstw  

 

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NA TLE PROCESÓW 

GLOBALIZACJI KONKURENCJI 
Globalizacja przedsiębiorstw i konkurencji jako procesy współistniejące; 

 Globalne strategie konkurencji w kontekście badań konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Wpływ globalnych strategii konkurencji na konkurencyjność przedsiębiorstw 

 
SIECI BIZNESOWE JAKO DETERMINANTA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 
Cechy powiązań sieciowych i definicja sieci biznesowej  

Koncepcja przewagi konkurencyjnej a zmieniające się warunki funkcjonowania 

przedsiębiorstw 

Model mechanizmu kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach 

zagranicznych z wykorzystaniem powiązań sieciowych  
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KLASTRY A MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Geneza koncepcji klastrów. Przyczyny powstawania klastrów 

Klaster – problemy definicyjne, atrybuty klastra, typologie klastrów  

Oddziaływanie klastra na konkurencyjność firm uczestników klastra 

Efekty przenikania wiedzy jako przejaw wpływu klastra na konkurencyjność firm  

Znaczenie interakcji dla konkurencyjności firm 

Bariery w przejmowaniu korzyści z tytułu partycypacji w klastrze 

Przedstawienie wyników badań empirycznych 

 

Kolokwium sprawdzające z całego dotychczasowego materiału. Obejmuje test 

wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte 
 

 
Razem godzin 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Razem godzin  

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 
 

1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań 

współczesnej gospodarki, TNOiK, Toruń 2010. 

2. Bogan Ch., English M., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Gliwice 2006. 

Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja 

przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2008. 

3. Flak O.,  Głód G.,  Konkurencyjność przedsiębiorstwa pojęcia definicje modele, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach,  Katowice 2009. 

4. Kompendium wiedzy o konkurencyjności,  red. nauk. M.  Gorynia, E.  Łaźniewska,   Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

5. Konkurencyjność przedsiębiorstw : metody badania : case study,  pod red. M. Białasiewicz, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 

6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. J. Rymarczyk, PWE,  Warszawa 2010. 

7. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001. 

8. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa1992.  

9. Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo 

UE,  Poznań 2010. 

10. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 

2005.  

11. Stępniak A., Kuczewska J., Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej. Szanse i 

zagrożenia, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004. 

12. Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw,  pod red. M. 

Białasiewicz,  Economicus, Szczecin 2009. 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
10 

 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Przedmiot kończy się zaliczeniem. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium 

sprawdzającego ocena ta jest zarazem oceną końcową z przedmiotu.  

W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieobecności studenta na kolokwium 

sprawdzającym zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie ustnej. Dwa pytania sprawdzające 

obejmują cały materiał z wykładów, pytania są losowane. 
 

 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego:  
 
 

Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

 


