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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, PG_00037893

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Anna Baj-Rogowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Anna Baj-Rogowska

mgr inż. Kamil Brodnicki

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, Winter 2022-2023 - Moodle ID: 24300
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24300

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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Wykształcenie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów zarządczych i ekonomicznych za pomocą 
narzędzi informatycznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Student potrafi przy użyciu IT 
wspomóc procesy 
przedsiębiorstwa, np. w celu ich 
optymalizacji.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W02] ma pogłębioną wiedzę 
z zakresu klasycznych i 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania oraz możliwości ich 
zastosowania w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami 
różnego typu

Student zna funkcjonalności
systemów informatycznych
 wspierających funkcjonowanie 
przedsiębiorstw i zarządzanie jego 
zasobami.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Wykorzystywanie narzędzi programowych do rozwiązywania realistycznych problemów, głównie o 
charakterze zarządczym lub ekonomicznym, np. praca w systemie klasy BI w celu analizy danych czy 
wykorzystanie Solvera do optymalizacji procesów.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość narzędzi (interfejsu użytkownika) narzędzi Microsoft, np. pakietu Office.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 4 60.0% 25.0%
Kolokwium 2 60.0% 25.0%
Kolokwium 3 60.0% 25.0%
Kolokwium 1 60.0% 25.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

1. G. Harvey, Excel 2019 All-in-one for Dummies, Wiley, 2018.

2. M. Alexander, R. Kusleika, J. Walkenbach, Excel 2019 Bible, Wiley, 
2018.

3. C. Frye, Microsoft Excel 2019 Step by Step, Microsoft Press, 2018.

 

Uzupełniająca lista lektur Excel tutorial: https://www.tutorialspoint.com/excel/index.htm
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Ustal cenę wyrobu, aby przedsiębiorstwo zmaksymalizowało zysk ze sprzedaży.

 

Zadanie rozdysponowania np. 40 godzin pracy projektowej wśród grupy wykonawców.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


