
Data wydruku: 22.05.2023 18:04 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie, PG_00038881

Kierunek studiów Mechatronika, Mechatronika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Dariusz Fydrych
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Dariusz Fydrych

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

9 3.0 13.0 25

Cel przedmiotu Podstawowe zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W13] zna ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu 
dziedziny nauk technicznych i 
dyscyplin naukowych: Budowa 
i eksploatacja maszyn, 
Mechanika, Automatyka i 
robotyka, właściwych dla 
mechatroniki

Student zna metody badań i 
usprawnień procesów pracy. 
Student zna metody analizy stanu 
i perspektyw rozwoju 
przedsiębiorstwa. Student potrafi 
zidentyfikować elementy polityki 
strategicznej przedsiębiorstwa i 
powiązać je z planowaniem długo 
i krótkoterminowym.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W12] ma podstawową wiedzę 
dotyczącą zarządzania oraz 
niezbędną do rozumienia 
pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej; zna 
podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego; potrafi 
korzystać z zasobów informacji 
patentowej

Student zna zasady 
funkcjonowania organizacji i 
zarządzania organizacjami.  
Student potrafi wskazać w 
systemie produkcyjnym obszary 
zarządzania związane z 
technicznymi i pozatechnicznymi 
uwarunkowaniami.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U02] potrafi opracować 
szczegółowe zagadnienia z 
zakresu mechatroniki, a także – z 
dziedziny nauk technicznych 
i dyscyplin naukowych: Budowa i 
eksploatacja maszyn, Mechanika, 
Automatyka i robotyka

Student potrafi zidentyfikować 
elementy naukowo-techniczne 
przygotowania produkcji oraz 
cyklu rozwoju wyrobu i jego 
struktury.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu Program wykładów 
Zarządzanie jako nauka. Przegląd zasad organizacji i zarządzania. Przedsiębiorstwo i system produkcyjny 
(1). Ogólne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. System produkcyjny jako obiekt zarządzania. Elementy 
systemu produkcyjnego. Otoczenie systemu produkcyjnego. System wytwarzania, jego elementy i 
parametry. Rodzaje systemów wytwarzania i ich charakterystyka (2).Projektowanie systemów 
produkcyjnych. Kryteria wyboru systemu wytwarzania, kryteria oceny systemów produkcyjnych. 
Produktywność i wskaźniki produktywności. Kryteria techniczno organizacyjne współczesnych systemów 
produkcyjnych. Koszty wytwarzania. Straty produkcyjne. (2). Zasady projektowania organizacji 
przedsiębiorstw. Projektowanie struktury zarządzania, struktury organizacyjnej i schematów organizacji. 
Projektowanie zakresu obowiązków osób kierujących oraz kwalifikacji pracowników. Projektowanie struktury 
produkcyjno-administracyjnej (2).Naukowo-techniczne przygotowanie produkcji. Metody prognozowania 
technicznego. Cykl rozwoju wyrobu i jego struktura. Techniczne przygotowanie produkcji. Metody badań i 
usprawnień procesów pracy. Marketing w procesach przygotowania produkcji. Polityka strategiczna 
przedsiębiorstwa (2). 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 60.0% 85.0%
Prezentacja 60.0% 15.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Brzeziński M. (red.): Organizacja i sterowanie produkcją. Agencja 
Wydawnicza Placet.

 

2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Cz. 1 i II. Agencja Wydawnicza 
Placet. 

3. Durlik I. Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Agencja 
Wydawnicza Placet.

4. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN.

Uzupełniająca lista lektur Nie określono
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki w przedsiębiorstwach.

 

2. Produktywność jako miernik oceny przemysłowych projektów inwestycyjnych.

3. Cechy hybrydowej struktury organizacji przedsiębiorstwa.

4. Etyczne style przywództwa menadżerów.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


