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Część A
1. Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Zarządzanie to nauka zajmująca się kierowaniem ludźmi, rozważająca przedsięwzięcia realizowane przez
zespoły. Dlatego dla prowadzących badania naukowe w tym obszarze istotne jest posiadanie aparatu
pojęciowego umożliwiającego zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby
oraz interakcji między decydentami. Celem wykładu jest dostarczenie tego aparatu w ujęciu teorii decyzji
oraz teorii gier. Dodatkowo, poza przedstawieniem rozważań teoretycznych, celem jest przedstawienie
przykładowych metod empirycznego badania preferencji.

2. Słowa kluczowe (3 – 6 słów):
preferencje, użyteczność, behawioralna teoria decyzji, racjonalność, równowaga Nasha, gry kooperacyjne

Część B
Przedmiotowe efekty uczenia się

Powiązanie z efektami
uczenia się dla SzD
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Wiedza (liczba efektów od 2 do 5)
W.1

modele charakteryzujące sposoby podejmowania decyzji

W.2

uwarunkowania behawioralne w podejmowaniu decyzji

W.3

metody szacowania preferencji

W.4

metody analizy wyborów w warunkach strategicznych interakcji

Umiejętności (liczba efektów od 2 do 5)
U.1

interpretacja wyników badania preferencji

U.2

poszukiwanie równowag w sytuacjach ze strategiczną interakcją

Kompetencje społeczne (liczba efektów od 1 do 3)
K.1

zrozumienie zachowań innych osób w sytuacjach konfliktu/współpracy

K.2

zrozumienie uwarunkowań kulturowych dla preferencji i zachowań

Część C
Semestralny plan zajęć:
1. Wprowadzenie, miejsce teorii decyzji i teorii gier w zarządzaniu (np. zaspokojenie preferencji jako miara
osiągnięcia celów); funkcje wyboru i ich własności, relacja preferencji, preferencje ujawnione
2. Funkcja użyteczności, użyteczność porządkowa i kardynalna – różnice; teoria oczekiwanej użyteczności –
aksjomaty, implikacje
3. Zastosowania teorii oczekiwanej użyteczności (np. wybór ubezpieczenia, optymalny wybór portfela); Stosunek
do ryzyka: dominacje stochastyczne, miary awersji do ryzyka, klasy funkcji użyteczności
4. Paradoksy oczekiwanej użyteczności, pułapki myślenia i modele behawioralne tłumaczące zachowania ludzi,
teoria perspektywy
5. Wieloatrybutowa funkcja użyteczności, niezależność atrybutów
6. Metody szacowania preferencji (np. PAPRIKA, DCE, BWS)
7. Metody wyboru grupowego, agregowanie preferencji, twierdzenie o niemożliwości Arrowa
8. Podstawy teorii gier – elementy (gracze, postać normalna i ekstensywna, strategie czyste i mieszane,
równowaga Nasha)
9. Odstępstwa od równowagi Nasha w badaniach empirycznych
10. Koopercyjna teoria gier, teoria skojarzeń stabilnych, wartość Shapleya
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Literatura podstawowa (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew. stron):
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Literatura uzupełniająca (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew.
stron):
1.
2.
3.
4.
5.
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Część D
Forma zajęć:

Wymiar zajęć w godz.:

Ogółem godzin
w tym:

30

wykład

30

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
Egzamin pisemny

80%

Ocena aktywności na zajęciach

20%

Liczba punktów ECTS
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Część E

Metody dydaktyczne (nauczania) stosowane przez prowadzącego
M.1. Wykład tradycyjny
M.3. wykład konwersatoryjny
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Część F
Metody weryfikacji (sprawdziany) osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia

W.1. egzamin pisemny
W.9. obserwacja i ocena sposobu zgłaszania problemu, zadawania pytań na zajęciach
W.10. obserwacja i ocena sposobu/kultury prowadzenia dyskusji i argumentowania
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