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Ekonomia menedżerska 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w 

jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część l nie dotyczy przedmiotów 

zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

Elementy składowe sylabusu 

Opis 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Ogółnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1EME 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr I-szy rok/semestr 2-gi 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 
Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem na 

formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy 

ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich. Studenci nabywają 

umiejętności analizy mikroekonomicznej dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, a także 

analizy uwarunkowań oraz czynników oznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również 

zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu 

problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać różne narzędzia użyteczne w procesie decyzyjnym, w 

zależności od,, środowiska", w którym funkcjonuje dana firma. 

Metody dydaktyczne oraz ogólna 

forma zaliczenia przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy 

do zadawania pytań w trakcie wykładu, 

- ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne. Formy 

zaliczenia przedmiotu: 

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium 

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z 

ćwiczeń 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 
1EME W01 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą głównych teorii i praw  E2 W01 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
 

mikroekonomicznych w zakresie kształtowania się kategorii mikroekonomicznych 

 

1 EME_W02 

Ma rozszerzoną wiedzę o przedsiębiorstwie, zasadach jego funkcjonowania oraz 

czynnikach wpływających na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa  

E2_W02 

1EME_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o roli menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwie, 

zwłaszcza menedżerów najwyższego szczebla, czynnikach i kryteriach podejmowanie 

decyzji przez tych menedżerów. 

E2_W05 

1EME_W04 Ma pogłębioną wiedzę o formach prawno - organizacyjnych prowadzenia 

przedsiębiorstwa i ich wpływie na zakres i rodzaj podejmowanych decyzji  
E2_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

1 EME_U01 Potrafi właściwie analizować uwarunkowania rynkowe oraz osiągane wyniki 

ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski (podejmować decyzje)co 

do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa 

E 2 U 0 3  

1EME_U02 

Potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do 

proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie  

E2JJ07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
1 EME_K01 

Prawidłowo identyfikuje uwarunkowania prowadzenia przedsiębiorstwa w różnych 

strukturach rynku i potrafi przełożyć to na specyfikę podejmowania decyzji w 

zależności od „środowiska”, w którym funkcj onuj e j ego firma  

E2_K04 

1EMEJC02 
Ma świadomość znaczenia zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla 

zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy w 

długim okresie 

E2_K07 

Punkty ECTS 
6 

Bilans nakładu pracy studenta1 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Przygotowanie się do wykładu 15 

Przygotowanie do egzaminu końcowego 40 
Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 

Przygotowanie do sprawdzianów 10 

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 
 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 1: Liczba godzin Punkty ECTS 
Wskaźniki ilościowe wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  55 2 

o charakterze praktycznym 105 4 

Data opracowania: 1.03.2015r. 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof.UwB 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 



Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form 

zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia menedżerska 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1EME 
Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr I-szy rok/semestr 2-gi 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS 6 
Prowadzący 

Prowadzący wykłady z przedmiotu i egzaminujący: - dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof.UwB 

Treści merytoryczne przedmiotu Treści wykładu: 

1. Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej 

2. Podejmowanie decyzji gospodarczych 

3. Ustalanie cen 

4. Rola analizy popytu w podejmowaniu decyzji menedżerskich 

5. Decyzje menedżerskie w procesie produkcji 

6. Analiza kosztów 

7. Podejmowanie decyzji na rynku wolnokonkurencyjnym 

8. Czysty monopol 

9. Konkurencja monopolistyczna 

10. Oligopol 

11. Konkurencja cenowa w warunkach oligopolu 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt kształcenia Uczestnictwo w dyskusji na 

wykładach 

Egzamin końcowy 

1EME W01 
 

X 

1EME W02 
 

X 

1EME W03 X X 

1EME W04 X X 

1EME U01 
 

X 

1EME U02 
 

X 

1EME KOI 
 

X 

1EME K02 X X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń, egzamin w formie 

pisemnej zawierający pytania otwarte. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

LITERA TURA OBOWIĄZKOWA: 

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009 

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012. 

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna. Wydawnictwo AE, Poznań 2000 

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - 

Warszawa 2004 

6. D. Begg, R.Dornbusch., S. Fischer,: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002. 



 



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form 

zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu EEEEEkonomia menedżerska  

Kod przedmiotu 0300-1000-ES2-1EME 

Nazwa kierunku Ekon 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wyd    Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język     Język polski 

Rok studiów/ semestr I-szy    I-szy rok/semestr 2-gi 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

15 go30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS go30   6 
Prowadzący 

Prowadzący ćwiczenia i zaliczający ćwiczenia: - dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof.UwB 

Treści merytoryczne przedmiotu 1.  

2. Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 

3. Istota przedsiębiorstwa i jego działalności (cele działalności przedsiębiorstwa, zasady 

podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie) 

4. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej 

5. Metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające podejmowanie decyzji 

gospodarczych w przedsiębiorstwie. Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach niepewności 

6. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej. Decyzje przedsiębiorstwa 

w warunkach gospodarki otwartej 

7. Funkcja popytu w przedsiębiorstwie i optymalna polityka cenowa 

8. Funkcja podaży w przedsiębiorstwie - produkcja 

9. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie 

10. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa 

11. Otoczenie prawno-administracyjne funkcjonowania przedsiębiorstw. Formy organizacyjne 

przedsiębiorstw 

12. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych — koncepcja metod ochrony 

konkurencji i polityki konkurencji w warunkach globalizacji 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Efekt 

kształce
nia 

Aktywność na 

zajęciach/udział w 

dyskusji 

Praca 

w 

grupach 

Praca 

domowa 
Zaliczenie 

kolokwium 

 

1EME 
W01 

X 
  

X 
1EME 
W02 

X 
 

X X 
1EME 
W03 

X 
  

X 
1EME 
W04 

X 
  

X 
1EME 
U01 

  

X 
 

1EME 
U02 

X 
   

1EME 
KOI 

 

X 
  

1EME 
K02 

X 
   

Forma i warunki zaliczenia Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 



 

przedmiotu nieobecności w semestrze), wykonanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w 

grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany 

z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane 

na konsultacjach. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009 

2. L. M. Froem. B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012. 

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000 

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 

2004 

6. D. Begg, R.Dornbusch., S. Fischer,: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002. 


