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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów Kierunkowy 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

� semestr Semestr V 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

 

Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne 
 

Mikroekonomia 

Egzamin  
 

Tak 

Liczba punktów ECTS 4 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 12 6 - - - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarz¹dzania oraz 

zachêcenie do jej pogùêbienia oraz zapoznanie z nowoczesnymi strukturami organizacji 

i mechanizmami w nich dziaùaj¹cym, ponadto dostarczenie wiedzy teoretycznej i 

praktycznej niezbêdnej do sprawnego dziaùania w ró¿nych sytuacjach organizacyjnych 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma elementarn¹ wiedzê na temat podstawowych pojêã z 

zakresu organizacji i zarz¹dzania. Zna strukturê i funkcje 

zarz¹dzania oraz ich znaczenie dla organizacji.  

Wykùad, 

ãwiczenia W_03 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W06 

W_02 

Ma podstawow¹ wiedzê nt. zasad planowania w 

zarz¹dzaniu i podejmowania decyzji gospodarczych, 
podstaw tworzenia struktur i schematów organizacyjnych. 

Rozumie znaczenie i rolê problemów zarz¹dzania 

zasobami ludzkimi.  

Wykùad, 

ãwiczenia 
W_05 

S1A_W02 
S1A_W06 

W_03 

Zna cele, strategie i instrumenty planowania 
strategicznego, rodzaje strategii oraz mo¿liwo�ci ich 

stosowania w zale¿no�ci od sytuacji w otoczeniu. 
Wykùad W_05 

S1A_W02 
S1A_W06 

U_01 

Potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ z 

zakresu organizacji i zarz¹dzania do analizowania 

procesów i zjawisk zachodz¹cych w gospodarce. 
Ãwiczenia U_03 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do rozstrzygania 

dylematów pojawiaj¹cych siê w systemie zarz¹dzania 

przedsiêbiorstwem. Analizuje problemy gospodarcze oraz 

proponuje odpowiednie rozstrzygniêcia w tym zakresie. 

Ãwiczenia U_05 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

Potrafi analizowaã i prognozowaã procesy i zjawiska 

zachodz¹ce w organizacji z u¿yciem typowych dla nauk 

ekonomicznych metod ilo�ciowych. 
Wykùad 
ãwiczenia 

U_04 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu 
zarz¹dzania w zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê 

uwarunkowaniami rynkowymi w skali krajowej i 
miêdzynarodowej. 

Wykùad, 

ãwiczenia 
K_01 S1A_K01 

K_02 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie oraz skutecznie 

komunikowaã siê oraz postêpowaã etycznie w ramach 

wyznaczonych ról organizacyjnych i spoùecznych. 
Ãwiczenia K_03 

S1A_K02 
S1A_K05 
S1A_K06 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1. 
Podstawowe pojêcia w organizacji i zarz¹dzaniu 

 Organizacja i system  

W_01 
W_02 
U_01 



 Podstawowe formy i struktury organizacji. 

 Otoczenie organizacji 

 Naukowa organizacja pracy 

 Proces, cechy, funkcje i zasady zarz¹dzania 

 Mened¿er w organizacji 

 Szkoùy zarz¹dzania 

U_02 
K_01 

2 

Podejmowanie decyzji i planowanie w organizacji 

 Funkcje i typologie celów 

 Rodzaje decyzji. Klasyczny model podejmowania decyzji 

 Rodzaje planów, cele i etapy planowania  

 Metody i techniki planowania 

 Biznes plan 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 

3 

Zarz¹dzanie strategiczne 

 Istota zarz¹dzania strategicznego 

 Strategia - jej rodzaje, cechy i funkcje. 

 Etapy przygotowania i wdra¿ania strategii 

 Metody analizy strategicznej 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

4 

Struktury organizacyjne ³ proces oddziaùywania w organizacji 

 Definicje, istota i funkcje struktur organizacyjnych  

 Podziaù struktur organizacyjnych 

 Rozpiêto�ã kierowania i podziaù wùadzy w organizacji 

 Modele i rodzaje wùadzy 

 Techniki oddziaùywania i zachowania siê mened¿era 

 Style kierowania  

 Rodzaje umiejêtno�ci kierowniczych  

 Proces motywacji  

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 

5 

Wybrane metody zarz¹dzania 

 Zarz¹dzanie przez cele, wyniki, wyj¹tki, konflikty, 

komunikowanie 

 Nowoczesne metody zarz¹dzania w organizacji 

  Kontrola i controlling w organizacji 

  Zarz¹dzanie w warunkach globalizacji  

  Zarz¹dzanie ryzykiem  

  Kultura i etyka w organizacji  

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 



6 

Zarz¹dzanie jako�ci¹, zmian¹, rozwojem i innowacjami 

 Normalizacja i zapewnienie jako�ci.  

 Metody i strategie zarz¹dzania jako�ci¹ 

 Sposoby przygotowania i wprowadzenia zmian.  

 Twórczo�ã i innowacyjno�ã w organizacji 

  Zarz¹dzanie procesami kontroli 

 Controlling w zarz¹dzaniu 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 

 
 
 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr 
zajêã 
ãwicz. 

Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 
do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

 Potencjal i otoczenie organizacji 

 Zasoby organizacji 

 Metody oceny kapitalu intelektualnego 

 Kluczowe czynniki sukcesu 

 Analiza SWOT-TOWS 

 Metody PEST, PRESTCOM 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

2 

Projektowanie organizacji 

 Organizacyjno-prawna forma organizacji 

 Inwestycje 

 Analiza rynku 

 Pozycjonowanie na rynku 

 Strategie 

 Metody zarz¹dzania 

 Selekcja projektów 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

3 Prezentacja projektu  

 
 
 
 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

Symb

ol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã istotê, metody organizacji i zarz¹dzania. Aby uzyskaã 



ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo znaã i rozumieã nowoczesne metody organizacji i 

zarz¹dzania oraz potrafiã stosowaã je w realnych procesach gospodarczych.   

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien mieã podstawow¹ wiedzê nt. gùównych zasad  organizacji i 

zarz¹dzania, rozwi¹zywanie problemów i podejmowanie decyzji w organizacji, planowania, 
przywództwa, aspektów stosowania stylów kierowania, wybranych  metod zarz¹dzania, zarz¹dzania 

strategicznego, zarz¹dzanie jako�ci¹, skutecznych systemów kontroli i controllingu w zarz¹dzaniu. Aby 
uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo umieã stosowaã wymienione metody w 

przedsiêbiorstwie. 
  

W_03 

Egzamin pisemny 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien znaã cele nowoczesnych strategii, metody zarz¹dzania, 
zarz¹dzanie ryzykiem oraz zarz¹dzanie w warunkach globalizacji. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, 

student powinien ponadto potrafiã oceniã mo¿liwo�ci stosowania metod w realnych procesach 

gospodarczych. 

U_01 

Projekt indywidualne, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane zagadnienia 

problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ 

zdobyt¹ na wykùadach i ãwiczeniach do analizowania procesów i zjawisk zachodz¹cych w procesie 

zarz¹dzania. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo umieã dokonaã wùasnej 

interpretacji i oceny analizowanych zjawisk. 

U_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane zagadnienia 

problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã zdobyt¹ na wykùadach i ãwiczeniach 

wiedzê do rozstrzygania dylematów pojawiaj¹cych siê w procesie zarz¹dzania, w tym zwùaszcza w 

dziaùalno�ci organizacji gospodarczych. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo 

umieã dokonaã wùasnej oceny analizowanych zjawisk i zaproponowaã w tym zakresie odpowiednie 

rozstrzygniêcia. 

U_03 

Projekty indywidualne, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã przeprowadziã analizê statystyczn¹ danych 

dotycz¹cych procesów i zjawisk zachodz¹cych w procesie zarz¹dzania. Aby uzyskaã ocenê bardzo 

dobr¹, powinien dodatkowo obszernie interpretowaã otrzymane wyniki. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas ãwiczeñ 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z zakresu 

organizacji i zarz¹dzania i na bie¿¹co j¹ uzupeùniaã. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien 

uzupeùniaã tê wiedzê w zakresie szerszym od czùonków grupy. 
  

K_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane zagadnienia 

problemowe 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien dobrze wspóùpracowaã i pracowaã w grupie. Aktywnie 

uczestniczyã w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien 
dodatkowo przejmowaã inicjatywê podczas prac w grupie oraz byã w stanie sprawnie przygotowaã i 

poprowadziã prace nad projektem. 
 

. 
 
 
 
D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 



 Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie studenta 

1 Udziaù w wykùadach 12h 
2 Udziaù w ãwiczeniach 6h 
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 10h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 15h 
7 Udziaù w egzaminie 5h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
48h 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na 

zajêciach wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu 

nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,7 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 10h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 22h 
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 8h 

14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 12h 

18 Przygotowanie do egzaminu 10h 

19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 62h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,3 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  110h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
4 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze 

praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 

6+10+15+22+8+12=73h 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

zajêã o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

2,7 ECTS 
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