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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Analiza ekonomiczna, PG_00045261

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Anna Dembicka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Wojciech Olszewski

dr Anna Dembicka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Analiza ekonomiczna, (O: 10220), W, TiL, sem. 06, letni 22/23 - Moodle ID: 29099
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29099
Analiza ekonomiczna, Ćw, Transport i logistyka, sem. 06, letni,2022/2023 (PG_00045259) - Moodle ID: 
29912
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29912

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

30 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Przybliżenie wiedzy na temat analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych współczesnych 
przedsiębiorstw TSL.

 

Uświadomienie znaczenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstw sektora TSL.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] uwzględnia wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych w 
rozwiązywaniu problemów

Student potrafi uwzględniając 
wiedzę z obszaru nauk 
humanistycznych, społecznych i 
ekonomicznych, rozwiązać 
określone problemy. Zna aparat 
pojęciowy i procedurę 
przeprowadzania analizy 
ekonomicznej przedsiębiorstw 
sektora TSL

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W07] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych. 
Zna zasady tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ma wiedzę z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz 
z zakresu prawa autorskiego

Student posiada wiedzę w 
zakresie nauk humanistycznych, 
społeczno-ekonomicznych. Poznał 
zasady powstawania i 
funkcjonowania indywidualnej 
przedsiębiorczości, ma wiedzę na 
temat ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz 
z zakresu praw autorskich.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu WYKŁAD: Analiza ekonomiczna (finansowa, techniczno-ekonomiczna). Analiza ekonomiczna w procesach 
decyzyjnych  współczesnych przedsiębiorstw TSL (operacyjnych, finansowych, inwestycyjnych). Funkcje 
analizy ekonomicznej (informacyjno-poznawcza, kontrolno-diagnostyczna, planistyczna). Istota analizy 
ekonomicznej przedsiębiorstwa cele, rodzaje, metody, źródła danych analizy ekonomicznej (wewnętrzne, 
zewnętrzne). Analiza finansowa - struktura sprawozdań finansowych, analiza podstawowych sprawozdań 
finansowych (bilans i rachunek zysku i strat), ocena rentowności, sprawności działania przedsiębiorstwa, 
płynności, zadłużenia, analiza i ocena przychodów i kosztów. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 
analiza wyposażenia w środki trwałe i ich wykorzystania, analiza zaopatrzenia materiałowego, gospodarki 
zapasami, zużycia materiałów, analiza produkcji (rytmiczności, jakości produkcji, produktywności, zdolności 
produkcyjnej). Wskaźniki Q (quality), C (costs), D (delivery), S (safety),  M (employee morale) w zarządzaniu 
procesem produkcji. Analiza zatrudnienia i wydajności pracy, analiza gospodarki czasem pracy, analiza 
postępu technicznego, analiza działalności sprzedażowo- marketingowej.

 

ĆWICZENIA: Uszczegółowienie zagadnień prezentowanych na wykładzie. Projekt analizy ekonomicznej 
wybranego przedsiębiorstwa transportowego.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja analizowanego 
przedsiębiorstwa

60.0% 50.0%

test końcowy 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Transport, Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

 

N. Grzenkiewicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza 
ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

W. Janik. A. Paździor, M. Paździor, Analiza ekonomiczna działalności 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017.

Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-
finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.

Uzupełniająca lista lektur Kalkulacja i rachunek kosztów. red. nauk. P. Szczypa. DeCeWu, 
Warszawa 2021. 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

analiza wskaźnikowa, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki zadłużenia, analiza zapasów, 
analiza kosztów, analiza zatrudnienia

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


