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CONTROLLING (Organizacyjny) 

wszystkie na kierunku 

Pracownicy Katedry 

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi 

Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Rachukowość finansowa, Analiza ekonomiczna 

Zarządzanie jako obiekt  wspomagania przez  controlling  -  planowanie i kontrolowanie  jako podstawowe funkcje zarządzania (istota i znaczenie). 
Proces decyzyjny jako przedmiot wspomagania przez  controlling - omówienie etapów  procesu decyzyjnego (przykład). 
 
Controlling strategiczny:  narzędzia wspomagania procesu podejmowania decyzji strategicznych: 
- analizy strategiczne (m.in.  SWOT, analiza 5-sił,inne) 
- macierze portfolio,  
- karta strategicznych wyników - BSC,  
- inne narzędzia wybrane przez prowadzącego. 
 
Controlling operacyjny -  narzędzia wspomagania procesu podejmowania decyzji operacyjnych: 
- planowanie (budŜetowanie) działalności organizacji 
- centra kosztów i centra zysku,   
- inne narzędzia wybrane przez prowadzącego. 
 

Metody aktywizujące: metoda przypadków, opracowywanie projektów. 
Przekazywanie wiedzy  będzie następowało poprzez analizowanie narzędzi  controllingu  w drodze wspólnego  formułowania i omawiania przypadków i 
zespołowego wykonywania  zadań. 

Poznanie istoty i roli wybranych instrumentów rachunkowości   zarządzczej. 
Nabycie umiejętności posługiwania się  narzędziami rachunkowości zarzadczej  w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych przedsiębiorstwa. 
Ukształtowanie nawyku pracy w grupie (zespole).  

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.  
Zaliczenie  materiału  objętego tematyką ćwiczeń: co najmniej dwukrotne sprawdzenie wiedzy i umiejetności. 
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4. Nowosielski S.: Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu . Wrocław 2001 

Inne pozycje wybrane przez prowadzącego 


