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organizacja, przedsiębiorstwo, 
dokumentacja przedsiębiorstwa, 
zarządzanie przedsiębiorstwem

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 0/0 -/-

Laboratoria 0/0 -/- 6.0/6.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Podstawy zarządzania

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa

C2 Pozyskanie wiedzy na temat oragnizacji systemu produkcyjnego

C3 Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy praktycznej w realiach gospodarczych

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Zna podstawowe założenia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim w 
poszczególnych sferach funkcjonowania

K_W09, K_W12 C1, C2

Umiejętności

PraktykaSylabus przedmiotu:

Data wydruku: 23.01.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Praktyka przygotowuje studentów do pozyskania wiedzy na temat realiów funkcjonowania przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych oraz innego typu organizacji. W trakcie praktyki studenci powinni nabyć umiejętność 
wykorzystywania pozyskanej na studiach wiedzy teoretycznej w realiach gospodarowania

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz na rzecz przygotowywania opracowań, np. raportów, 
sprawozdań itp.

K_U03, K_U09 C1, C2, C3

U2 Posiada umiejętność stosowania narzędzi badawczych , jak ankieta , kwestionariusz w 
trakcie prowadzenia badań empirycznych

K_U09, K_U12, 
K_U13

C1, C2, C3

C L S I W C L S I

Łącznie godzin 0 0

Tematy - praca własna

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada umiejętności interpersonalne, komunikuje się z innymi, posiada umiejętność 
pracy w zespole

K_K03, K_K04, 
K_K05

C2, C3

K2 Rozumie potrzebę pozyskiwania wiedzy i ciągłego jej doskonalenia K_K02, K_K06 C2, C3

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Zna słabo podstawowe 
założenia funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz 
zarządzania nim w 
poszczególnych sferach 
funkcjonowania

Zna podstawowe 
założenia funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz 
zarządzania nim w 
poszczególnych sferach 
funkcjonowania

Zna dobrze podstawowe 
założenia funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz 
zarządzania nim w 
poszczególnych sferach 
funkcjonowania

Zna bardzo dobrze 
podstawowe założenia 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz 
zarządzania nim w 
poszczególnych sferach 
funkcjonowania

Umiejętności

U1 Posiada w znikomym 
zakresie umiejętność 
wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w praktyce 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

Posiada w dostatecznym 
zakresie umiejętność 
wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w praktyce 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

Posiada dobre umiejętność 
wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w praktyce 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

Posiada bardzo dobre 
umiejętność wykorzystania 
wiedzy teoretycznej w 
praktyce funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

U2 Posiada w znikomym 
zakresie umiejętność 
stosowania narzędzi 
badawczych , jak ankieta , 
kwestionariusz w trakcie 
prowadzenia badań 
empirycznych

Posiada w dostatecznym 
zakresie umiejętność 
stosowania narzędzi 
badawczych , jak ankieta , 
kwestionariusz w trakcie 
prowadzenia badań 
empirycznych

Posiada dobre umiejętność 
stosowania narzędzi 
badawczych , jak ankieta , 
kwestionariusz w trakcie 
prowadzenia badań 
empirycznych

Posiada bardzo dobre 
umiejętność stosowania 
narzędzi badawczych , jak 
ankieta , kwestionariusz w 
trakcie prowadzenia badań 
empirycznych

Kompetencje społeczne

K1 Posiada słabe umiejętności 
interpersonalne, komunikuje 
się z innymi, posiada 
umiejętność pracy w zespole

Posiada dostateczne 
umiejętności 
interpersonalne, 
komunikuje się z innymi, 
posiada umiejętność 
pracy w zespole

Posiada dobre umiejętności 
interpersonalne, komunikuje 
się z innymi, posiada 
umiejętność pracy w zespole

Posiada bardzo dobre 
umiejętności 
interpersonalne, 
komunikuje się z innymi, 
posiada umiejętność pracy 
w zespole

K2 Rozumie słabo potrzebę 
pozyskiwania wiedzy i 
ciągłego jej doskonalenia

Rozumie potrzebę 
pozyskiwania wiedzy i 
ciągłego jej doskonalenia

Rozumie dobrze potrzebę 
pozyskiwania wiedzy i 
ciągłego jej doskonalenia

Rozumie bardzo dobrze 
potrzebę pozyskiwania 
wiedzy i ciągłego jej 
doskonalenia

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Przepisy BHP i ppoż. obowiązujące w organizacji 16 16 C1;C2;C3 W1, U1, K1, K2

 2. Funkcjonowanie i organizacja przedsiębiorstwa oraz jego 
dokumentacja

40 40 C1;C2;C3 W1, K1, K2

 3. Specyfika realizowanego procesu produkcyjnego/ usługi 40 40 C1;C2;C3 W1, U1, K1, K2

 4. Obchód przedsiebiorstwa, wywiady z pracownikami i kierownictwem, 
uczestnictwo w realizacji powierzonych zadań połączone z 
pozyskiwaniem danych empirycznych na temat organizacji oraz 
rozwiązywaniem określonych problemów inżynierskich

45 45 C1;C2;C3 W1, U1, U2, K1, K2

 5. Opracowanie danych empirycznych pozyskanych w 
przedsiębiorstwie

30 30 C1;C2;C3 W1, U1, U2, K2

Suma: 171 171

Macierz kontrolna

Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Zna podstawowe założenia funkcjonowania przedsiębiorstwa 
oraz zarządzania nim w poszczególnych sferach funkcjonowania

- - - - +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w 
praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz na rzecz 
przygotowywania opracowań, np. raportów, sprawozdań itp.

- - - - +

U2 Posiada umiejętność stosowania narzędzi badawczych , jak 
ankieta , kwestionariusz w trakcie prowadzenia badań 
empirycznych

- - - - +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada umiejętności interpersonalne, komunikuje się z innymi, 
posiada umiejętność pracy w zespole

- - - - +

K2 Rozumie potrzebę pozyskiwania wiedzy i ciągłego jej 
doskonalenia

- - - - +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 0

Praca własna studenta 171 171

Przygotowanie projektów własnych 20 20

Suma:  191 191

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 0 0 0

U1 1 1 1 0 0

U2 1 1 1 0 0

K1 0 1 1 0 0

K2 0 1 1 0 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 0% 0% 0% 100%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

7 7

6 6

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 6 6

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Literatura podana przez promotorów oraz 
praktyków

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

Przedstaw
iciele 
praktyki 
gospodarc
zej oraz 
prowadząc
y 
seminaria 
inzynierski
e

I
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