MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE

KARTA PROGRAMOWA
Moduł kształcenia

Restrukturyzacja firmy

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

The restructuring of the company
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
specjalnościowy

obowiązkowy
II stopień
polski
III
3
Forma modułu: wykład
Forma modułu: ćwiczenia
10
Katedra Zarządzania
Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Podstawy
rachunkowości, Podstawy finansów, Podstawy marketingu

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł charakteryzuje proces restrukturyzacji, zmiany restrukturyzacyjne w firmie sposoby prowadzenia rozmów
z różnymi grupami interesariuszy, ale także diagnozę oraz kierunki usprawnień restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

Cele modułu
Umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania celów, analizowanie zagadnień z dziedziny
przedsiębiorczości, konstruowaniu strategii firmy, biznes planów, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, szybkie
formułowanie i proponowanie rozwiązań problemów w oparciu o dane i własną wiedzę.

Opis efektów uczenia się modułu
Symbol
efektu
uczenia się
dla modułu

Osiągnięte efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się
dla kierunku
Wiedza:

W_01
W_02

U_01

Zna procedurę procesu restrukturyzacji
Zna zasady kontroli i monitoringu procesu
restrukturyzacji
Umiejętności:
Prawo

U_02

Umie posługiwać się Ustawą
Upadłościowe i Naprawcze
Potrafi napisać plan restrukturyzacji firmy

K_01

Kompetencje społeczne:
Potrafi współpracować z członkami zespołu

K_W02++
K_W10++

K_U08++
K_U09++

K_K02+++

Kryteria oceny efektów uczenia się oraz metody ich weryfikacji
Symbol
efektu
uczenia się

na ocenę

na ocenę

na ocenę

na ocenę

na ocenę

2

3

4

5

6

Nie zna procedury
procesu rekrutacji

Student operuje
poznanymi
pojęciami, jego
wiedza jest w pełni
odtwórcza

Student rozumie
poprawnie proces
restrukturyzacji

Student rozumie
proces
restrukturyzacji
oraz podaje własne
przykłady

EU

W_02

Nie zna zasad
kontroli i
monitoringu
procesu
restrukturyzacji

W pełni odtwórczy
sposób student
wymienia zasady
kontroli i
monitoringu

Podaje swoje
zastosowanie zasad
kontroli i
monitoringu w
praktyce

P, PR

U_01

Nie umie
posługiwać się
Ustawą Prawo
Upadłościowe i
Naprawcze

Posługuje się
Ustawą w sposób
machinalny

Zna zasady kontroli
i monitoringu
procesu
restrukturyzacji i
stara się je
zastosować w
praktyce
Sprawnie posługuje
się Ustawą

Student rozumie
proces
restrukturyzacji
oraz potrafi go
zastosować w
praktyce
Stosuje wybrane
zasady kontroli i
monitoringu w
trakcie zajęć

P

K_01

Nie współpracuje

Stara się
współpracować z
innymi członkami
zespołu

Bardzo dobrze
posługuje się
Ustawą,
interpretuje ją oraz
podaje przykłady
praktyczne
Pracuje w grupie
oraz podejmuje
zadania Team
Leadera

(1)
W_01

Pracuje w grupie

Bardzo dobrze
posługuje się
Ustawą oraz potrafi
ją interpretować

Pracuje w grupie i
wykazuje
inicjatywę

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
(2)

P, PR

(1) wpisać symbol efektu uczenia się
(2) wpisać np.: EU – egzamin ustny; EP – egzamin pisemny; T – test; P – prezentacja; PR – projekt; ES – esej; RE –
referat, itp.

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia
Plan restrukturyzacji wybranego przedsiębiorstwa
Kryzys i ryzyko działalności przedsiębiorstwa
Prywatyzacja i komercjalizacja
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Procedura procesu restrukturyzacji
Plan restrukturyzacji
Kontrola
i
monitorowanie
przebiegu
restrukturyzacji
8. Restrukturyzacja wg Ustawy Prawo Upadłościowe i
Naprawcze
9. Otoczenie przedsiębiorstwa - grupy interesariuszy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca

Restrukturyzacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie w świetle polskiego prawa
upadłościowego i naprawczego, pod red. Dorozik L., PWE, Warszawa 2007
Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wyd. AE Poznań 2003

Metody dydaktyczne
Wykład:
 prelekcja,
 prezentacje multimedialne,
 slajdy Power Point,
 studenci w 3 osobowych grupach rozwiązują case study.

Nakład czasu pracy studenta w przeliczeniu na godziny i punkty ECTS
Elementy składające się na pracę studenta
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach

Ilość godzin

Ilość punktów ECTS

10

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

15

Przygotowanie się do egzaminu
Przygotowanie się do zaliczenia

20

Przygotowanie eseju
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie referatu
Przygotowanie projektu

20

Inne (Platforma e-learningowa)

10

Suma

75

3

