
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.9.B:  Podejmowanie decyzji – konwersatorium 

Specjalność: Zarządzanie w biznesie 

 

Cel zajęć:  

Celem nauczania przedmiotu „Podejmowanie decyzji konwersatorium jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i procesu podejmowania decyzji. Przedmiot ma za 
zadanie przede wszystkim dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące 
uwarunkowań podejmowania decyzji w świetle aktualnych trendów w gospodarce światowej.. 
Następnie uwaga będzie skupiona na zapoznaniu studenta z innymi dyscyplinami nierozłącznie 
powiązanymi z zrządzaniem i socjologią i psychologią. Studenci poznają metody, techniki i narzędzia 
służące do skutecznego procesu decyzyjnego. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o sposobach postępowania czyli 
kolejnymi istotnymi krokami procesu decyzyjnego. 
 
 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Proces decyzyjny aspekt praktyczny i teoretyczny 
2. Kierunki naukowe w procesie podejmowania decyzji.. 
3. Identyfikacja narzędzi ekonomicznych i innych stosowanych w procesie decyzyjnym .  
4. Sposoby oceny skuteczności decyzji menedżerskich. 
5. Określanie podstawowych mechanizmów procesu decyzyjnego w ujęciu praktycznym . 
6. Kierunek i trendy strategiczne stosowane przez współczesne podmioty gospodarcze w obszarze 

decyzyjnym. 
7. Innowacje w procesie decyzyjnym i potrzeba ich stosowania.  

 

 

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 
Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Podejmowanie decyzji” dla studentów  

i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku 

Zarządzanie,  

 



 
 

 
 

 
w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w dwóch grupach, po 10 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1 Diagnoza  organizacji w procesie decyzyjnym 1 

2 Aplikacje ekonomiczne i społeczne w procesie decyzyjnym 3 

3 Narzędzia techniczne w świetle aktualnych zdarzeń rynkowych 2 

4 Edukacja kadry menedżerskiej i potencjału kadrowego w organizacji 2 

5 
Możliwości skutecznej oceny skuteczności decyzji menedżera 
organizacji. 

2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


