Nazwa jednostki prowadzącej
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
kierunek:
Wydział Ogólnomedyczny
Nazwa kierunku:
Biotechnologia
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Semestr V
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki
Moduły wprowadzające / wymagania
wstępne:
Nazwa modułu (przedmiot lub grupa
Zarządzanie i ekonomia w biotechnologii
przedmiotów):
Dr n. farm. Edyta Rysiak
Osoby prowadzące:
Forma studiów
/liczba godzin/liczba punktów ECTS:
zajęcia zorganizowane:
praca własna studenta:

Cele modułu:

studia
stacjonarne
w/ćw

studia
niestacjonarne
w/ćw
20/0

liczba
punktów
ECTS

3
55
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z
podstawowymi pojęciami prawnymi, regulacjami
prawnymi z zakresu prawa gospodarczego, podstawami
ekonomii oraz zagadnieniami dotyczącymi zarządzania
przedsiębiorstwem.

Efekty kształcenia:
Wiedza: Zna i rozumie podstawowe kategorie prawne i ekonomiczne. Rozumie znaczenie
prowadzenia działalności w warunkach poszanowania i przestrzegania prawa. Zna
podstawowe metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Umiejętności: Potrafi
stosować normy jako wyznacznik pożądanego społecznie
postępowania. Potrafi analizować akty prawne dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz
potrafi posługiwać się narzędziami niezbędnymi do efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwem. Student wykorzystuje metody zarządzania w praktyce.
Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę efektywnej komunikacji w zespole, głównie
negocjacji i merytorycznej dyskusji.
Forma zajęć/metody
dydaktyczne:
Wykład informacyjny, multimedialny, studium przypadku
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu w odniesieniu do efektów kształcenia:
Wiedza: zaliczenie na podstawie prac pisemnych z zakresu zarządzania.
Umiejętności: student w zespole przygotowuje projekt.
Kompetencje: student prezentuje projekt zgłoszenia.
Treści programowe:
Wykłady: studia niestacjonarne

Wykład I – Podstawy prawa – 3h
Wykład II – Podstawy ekonomii – 3h
Wykład III – Elementy prawa gospodarczego - 3h
Wykład IV – Zarządzanie organizacją – 3h
Wykład V – Planowanie strategiczne– 3h
Wykład VI – Zarządzanie projektami w organizacji– 3h
Wykład VII – Strategie komunikacji interpersonalnej. Zarządzanie stresem i konfliktem– 2h
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2011
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