
 

Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Zarządzanie przedsiębiorstwem żywnościowym ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Management of Food Enterprice 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Agnieszka Tyburcy 

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Agnieszka Tyburcy 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok IV 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami zarządzania 

oraz technikami stosowanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, referat, studium przypadku 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: przegląd głównych teorii zarządzania, planowanie i podejmowanie 

decyzji, elementy organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych, przewodzenie (style 

kierowania i techniki motywacyjne), kontrolowanie, TQM. 

Tematyka ćwiczeń: techniki stosowane w zarządzaniu, pułapki decyzyjne, wykresy 

sieciowe, proces rekrutacji pracowników, współczesne struktury organizacyjne, 

zarządzanie strategiczne. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa zywnościowego  

Założenia wstępne: 
Student powinien znać podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa 

Efekty kształcenia: 

01 - potrafi rozwiązać problem 

      wystepujący w zakładzie 

      wykorzystując odpowiednie 

       techniki 

02 - zna klasyczne i nowoczesne 

      struktury organizacyjne 

03 - zna metody odnoszące się do 

      podstawowych funkcji zarządzania 

04 - zna podstawowe narzędzia 

       stosowane w analizie strategicznej 

05 - potrafi dokonać optymalizacji 

      czasowo-kosztowej wykresu sieciowego 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02, 03, 04, 05 - kolokwium ćwiczeniowe 

Efekt  01 - praca zespołowa 

Efekt 02, 04 - referat 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Oceny cząstkowe i końcowe dla poszczególnych studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Referat - 4,0%, praca zespołowa - 10,0%, kolokwium z części wykładowej - 51,0%, 

kolokwium ćwiczeniowe - 35,0% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala seminaryjna, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. R.W. Griffin (2004) “Podstawy zarządzania organizacjami”, Wyd. PWN, Warszawa (lub nasze wydanie) 

2. Praca zbiorowa pod red. H. Bienioka (1997) „Metody sprawnego zarządzania”, Agencja Wydawnicza „Placet”, 

Warszawa 

3. K. Obłój (2013) „Pasja i dyscyplina strategii; jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy" Poltext, Warszawa 

4. Góralczyk A. (1999) „Myślenie strategiczne w zarządzaniu”, Wyd. Prawno-Ekonomiczne „Infor”, Warszawa 

5. „Zarządzanie XXI wieku”, dodatek do „Personel i Zarządzanie”, nr 20/2000 

UWAGI: ):  Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów, które można uzyskać za 

kolokwium z części wykładowej, ćwiczeniowej, referat lub pracę zespołową. Poszczególne efekty kształcenia muszą być 

zaliczone na minimum 40%. Oceny końcowe wystawiane są w następujący sposób: 0-50% maksymalnej liczby punktów, 

które można uzyskać – 2,0; 51%-60,0% - 3,0; 61%-70% - 3,5; 71%-80 - 4,0; 81%-90% - 4,5; 91%-100% - 5,0
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 60 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi rozwiązać problem wystepujący w zakładzie 

wykorzystując odpowiednie  techniki 

K_W17, K_U05, K_K04, K_K06  

02  zna klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne K_W17 

03 zna metody odnoszące się do podstawowych funkcji 

zarządzania 

K_W17, K_W16, K_K03 

04 zna podstawowe narzędzia stosowane w analizie strategicznej K_W17, K_W16, K_K03 

05 potrafi dokonać optymalizacji czasowo-kosztowej wykresu 

sieciowego 

K_W17, K_U14 


