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Kurs: Trening Kierowniczy, studia licencjackie, sem. letni 2011/2012 

Sprawozdanie  
 
 

I.  Zawartość sprawozdania  
 
1. Dane identyfikacyjne (przedmiot opracowania, nazwa kursu, nazwiska autorów, symbol grupy 

laboratoryjnej, numer spółki, data). 

2. Opis początkowej strategii zarządzania SPÓŁKĄ i jej zmiany w trakcie rozgrywki (o ile takie 
były). 

3. Porównanie wyników osiągniętych przez Spółkę w poszczególnych miesiącach (wskaźniki W1-
W5) z wynikami tej spółki, która pod względem danego wskaźnika w końcowym rankingu 
znalazła się o jedno miejsce wyżej (najlepsza spółka porównuje się z drugą z kolei). Wskazać 
główne przyczyny różnic w wynikach. Obliczyć największą sumę punktów ważonych, którą 
osiągnęłaby SPÓŁKA w końcowym rankingu, gdyby pod względem poszczególnych wskaźników 
zajęła te same miejsca, lecz inaczej przypisała wagi (wagi pozostałych spółek pozostawić bez 
zmian). Przedstawić ranking spółek dla tej sytuacji. Obliczyć procentowy przyrost sumy punktów 
ważonych SPÓŁKI po zmianie wag i skomentować uzyskany wynik, traktując go jako miarę 
niezrealizowania przez SPÓŁKĘ celów wyrażonych przypisanymi wagami.  

4. Wskazanie głównych błędów w zarządzaniu Spółką oraz ich skutków finansowo-
ekonomicznych (przedstawić dane liczbowe dla konkretnego miesiąca lub konkretnych 
miesięcy). 

5. Ocena całości przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na założeniu Spółki i jej 
działalności przez cały czas rozgrywki, dokonana z punktu widzenia właścicieli Spółki: obliczyć 
kwotę pieniędzy, którą zarobili lub stracili właściciele w wyniku tego przedsięwzięcia. Obliczenia 
należy przeprowadzić dla dwóch hipotetycznych wariantów sytuacyjnych: 1) po zakończeniu 
rozgrywki SPÓŁKA zostaje sprzedana, a jej wartość likwidacyjną obliczono zgodnie ze wzorem 
Wilcox’a, 2) po zakończeniu rozgrywki SPÓŁKA zostaje sprzedana, przy czym ceny sprzedaży 
poszczególnych składników majątkowych kształtują się następująco: 

- budynki, urządzenia dodatkowe, filtry, półfabrykaty oraz wyroby gotowe – cena 
sprzedaży jest równa wartości księgowej (netto), 

- maszyny i materiały – cena sprzedaży jest równa aktualnej cenie rynkowej, możliwej 
do osiągnięcia przez SPÓŁKĘ (nie jest to cena oferowana przez dostawców). 

Porównać zwrot z inwestycji polegającej na założeniu spółki i jej funkcjonowaniu przez okres, w 
którym była ona zarządzana w ramach kursu Trening Kierowniczy ze zwrotem z alternatywnej 
inwestycji – lokaty bankowej założonej w dowolnym banku na terenie Polski.  

6. Wskazanie największych sukcesów Zarządu w zarządzaniu Spółką. 

7. Opis organizacji pracy Zarządu (podział pracy i kompetencji, sposoby rozstrzygania 
ewentualnych sporów). Czy i w jaki sposób organizacja pracy i atmosfera w zespole wpłynęła na 
wyniki SPÓŁKI? 

UWAGA: 

Prowadzący zajęcia może wprowadzić dodatkowe, nieobowiązkowe elementy sprawozdania, 
określając jednocześnie wpływ ich realizacji na ocenę na zaliczenie (podwyższenie oceny nie 
może przekroczyć 0,5). O takiej możliwości studenci zostają poinformowani najpóźniej na dwa 
tygodnie przed terminem oddania sprawozdania. 

 
 
 
 



                                        Rzońca W.,  TRENING KIEROWNICZY - Sprawozdanie                                             07.02.12 
 

 - 2 -

II. Forma i termin oddania sprawozdania 
 

Sprawozdanie (jedno wspólne na SPÓŁKĘ) należy przygotować w postaci prezentacji w MS 

PowerPoint na zewnętrznym nośniku pamięci (CD, pen-drive) i przekazać prowadzącemu nie 

później niż na początku trzynastych zajęć. Termin ten jest wiążący dla wszystkich spółek 

(niezależnie od konkretnego terminu, w którym spółka będzie miała swoje wystąpienie). Wersja 

prezentacji przekazana prowadzącemu na trzynastych zajęciach jest wersją ostateczną 

(dokonywanie zmian nie będzie możliwe). Kolejność wystąpień poszczególnych spółek a także 

osób w ramach danej spółki wyznacza - na bieżąco – prowadzący. Kolejność ta nie jest zatem 

podawana do wiadomości wcześniej.  

Przy ustalaniu indywidualnej oceny studenta za sprawozdanie (SPR) bierze się pod uwagę 
następujące aspekty: 

1. Poprawność merytoryczną wypowiedzi w trakcie wystąpienia (prezentacji). 
2. Aspekty formalne wypowiedzi (jasność i zwięzłość wypowiedzi, tempo). 
3. Slajdy (zakres prezentacji, czytelność, estetyka). 

Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny za sprawozdanie (SPR) jest uzyskanie 
pozytywnych ocen za każdy z wyżej wymienionych aspektów (punkty 1-3). 

 

UWAGA: 
Prowadzący zajęcia może wprowadzić obowiązek oddania sprawozdania także (poza slajdami) w 
formie pisemnej, określając jednocześnie wpływ tej formy na indywidualną ocenę uzyskiwaną 
przez studenta za sprawozdanie. O tym fakcie studenci zostają poinformowani najpóźniej na dwa 
tygodnie przed terminem oddania sprawozdania. 

 

 

 


