
W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł 

K
ie

ru
nk

u
 

Nazwa przedmiotu: GRY STRATEGICZNE Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_11_024 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Organizacji i Zarządzania 

Nazwa kierunku: Zarządzanie 

Forma studiów: stacjonarne II st. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie strategiczne 

Rok / semestr: I r. / 2 sem. Status przedmiotu /modułu: 
specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć Wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne 

Wymiar zajęć   30    

Koordynator przedmiotu / modułu Karol Kuczera, kkuczera@univ.szczecin.pl, 91 444 1991 

Prowadzący zajęcia Karol Kuczera, kkuczera@univ.szczecin.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Celem jest uświadomienie konieczności holistycznego spojrzenia na organizacje oraz 
doskonalenie umiejętności strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem jak również 
integracji działań z różnych obszarów funkcjonalnych firm. 

Wymagania wstępne 
Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu funkcjonowania firm na rynku 
konkurencyjnym, potrafi analizować sytuację rynkową firmy oraz pracować w grupie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla obszaru 

Wiedza 
01 – Posiada szeroką wiedzę dotyczącą różnych obszarów 

funkcjonowania organizacji oraz ich wzajemnych zależności  
K_Z2A_1W06 S2A_W03 

Umiejętności 
02 – Potrafi budować oraz realizować oraz dostosowywać do 

warunków rynkowych strategię organizacji 
K_Z2A_1U12 S2A_U06 

Kompetencje 
społeczne 

03 – Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, dokonując wyborów 
spośród alternatywnych rozwiązań, wykorzystując wiedzę i 
umiejętności z różnych obszarów 

K_ Z2A_1K04 
K_ Z2A_1K06 

S2A_K04 
S2A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – ćwiczenia laboratoryjne  

1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu organizacji oraz zarządzania firmą 2 

2. Budowa zespołów zarządzających firmami, określanie zasad kształtujących zachowania się członków 
zespołów, przypisanie funkcji zarządzania do członków zespołów, formalizacja kultury organizacyjnej, 
emisja akcji, zakontraktowanie badań rynku, inwestycja nadwyżek finansowych 

2 

3. Emisja akcji, analiza obrazu rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynków geograficznych, segmentacji 
klientów, ich oczekiwań, wzorców zachowań, pojemności rynku i siły nabywczej 

4 

4. Ustalenie celów firmy oraz budowa strategii, pierwsze decyzje związane z realizacją strategii: wybór 
docelowych rynków i segmentów, budowa zakładu produkcyjnego i ustalenie potencjału wytwórczego 
fabryki, projekty testowych produktów, decyzje dotyczące otwarcia biur handlowych 

4 

5. Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen sprzedaży dla 
marek, zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w mediach lokalnych 
oraz regionalnych, ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań rynku, zapewnienie płynności 
finansowej 

2 

6. Emisja akcji, zatrudnienie sprzedawców, otwarcie nowych biur sprzedaży, określenie cen sprzedaży dla 
marek, zaprojektowanie reklam dla marek, ustalenie harmonogramu emisji reklam w mediach lokalnych 
oraz regionalnych, ustalenie harmonogramu produkcji, zamówienie badań rynku, zapewnienie płynności 
finansowej 

2 

7. Emisja akcji, ocena rezultatów rynku testowego: zrównoważona karta wyników, popyt na rynku i udział w 
rynku w segmentach docelowych, analiza rentowności oraz zadowolenie klientów z oferowanych marek, 
cen i reklam 

2 

8. Korekta strategii oraz działań taktycznych w odpowiedzi na rezultaty tynku testowego oraz działań 
konkurencyjnych zespołów 

2 

9. Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań 
konkurencji, pozyskanie finansowania od inwestorów zewnętrznych oraz kredytu bankowego, 
uruchomienie badań nad nowymi technologiami (R&D), rozbudowa zakładu produkcyjnego, rozwój sieci 
handlowej 

2 

10. Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań 
konkurencji, rozszerzanie oferty rynkowej, projekty nowych produktów 

2 

11. Analiza sytuacji rynkowej, ciągłe dopasowywanie działań do rozwijającego się rynku oraz działań 
konkurencji, rozszerzanie oferty rynkowej, ulepszanie systemu motywacji pracowników 

2 

12. Raportowanie przebiegu podjętych decyzji oraz wnioski z ich efektów. Analiza najlepszych decyzji 
biznesowych oraz posunięć nieudanych, ocena problemowych obszarów decyzyjnych. Ocena zarządów 
firm biorących udział w symulacji. 

4 

SUMA 30 

Metody kształcenia 
Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem komputerowej symulacji biznesowej o charakterze 
antagonistycznym 
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Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Analiza decyzji podejmowanych przez uczestników rozgrywki, 
argumentowanie decyzji oraz analiza ich efektów, wyniki rynkowe 
osiągane podczas rozgrywki 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

Forma i warunki zaliczenia: 

 studenci oceniani są na podstawie bieżącej oraz końcowej analiza działań 
Ocenianie: 

 Student otrzymuje ocenę dostateczną – gdy potrafi identyfikować i charakteryzować 
podstawowe zależności pomiędzy obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa  

 Student otrzymuje ocenę dobrą – gdy potrafi ponadto podejmować i uzasadniać racjonalne 
decyzje o charakterze strategicznym 

 Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą – gdy potrafi ponadto skutecznie i elastyczne 
modyfikować kierunki swoich działań w ramach określonej strategii odpowiadając na 
zmieniająca się sytuację rynkową 

Literatura podstawowa 1. Podręcznik uczestnika gry symulacyjnej, dostęp on-line 

Literatura uzupełniająca  

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 8 

Studiowanie literatury 7 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 


