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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne kierunki zarządzania oświatą  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Contemporary directions of education 
management  

Kierunek studiów  pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie pedagogiki szkolnej  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Student rozpoznaje podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków zarządzania ze 
szczególnym uwzględnieniem zastosowania jej w zarządzaniu organizacją oświatową 

C2. Kreowanie kompetencje w zakresie rozumienia i krytycznego stosowania współczesnych 
kierunków i modeli zarządzania w oświacie  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna, rozumie i prezentuje teorię, metodologię i nurty 
badawcze z zakresu organizacji i zarzadzania w oświacie oraz 
jej związków z pedagogiką szkolną, przedszkolną i akademicką 

K_W02 

W_02 Rozpoznaje podstawy teoretyczne i aplikacje praktyczne 
współczesnych kierunków i modeli zarzadzania w oświacie 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi korzystać z nowoczesnych programów i 
rozwiązań technologicznych w celu doboru źródeł, metod i 
narzędzi niezbędnych do kompleksowej analizy i interpretacji 
problemów związanych ze współczesną organizacją i 
zarzadzaniem oświatą 

K_U01 

U_02 Potrafi weryfikować, wykorzystywać i integrować wiedzę 
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz współczesnych 
kierunków zarzadzania oświatą w celu diagnozowania i 
projektowania optymalnych i systemowych rozwiązań w 
organizacji i zarzadzaniu w placówkach oświatowych 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności pedagogicznych i w zakresie zarzadzania oświatą, 
uznając wartość tych nauk w integralnym rozwoju osoby i 
społeczeństwa, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i 
praktycznym 

K_K02 

K_02 Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, precyzyjnie 
wyraża odrębne stanowisko  

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania w zastosowaniu do zarządzania oświatą. 
2. Klasyczne funkcje zarzadzania oraz ich współczesna aktualizacja w zarzadzaniu oświatą.  
3. Ogólna charakterystyka współczesnych przemian w zarzadzaniu i jego kierunków. 
4. Zarządzanie kapitałem ludzkim jako podstawa zarzadzania oświatą. 
5. Istota zarządzania jakością w oświacie. 
6. Szkoła ucząca się i zarządzająca wiedzą. 
7. Nurty badawcze w zarzadzaniu oświatą: normatywny (podejście pedagogiczne, 

administracyjne i systemowe) i opisowo-wyjaśniający. 
8. Kierunki współczesnego zarządzania oświatą stosowane w technikach i stylach 

zarządzania (zrządzanie przez zadania oraz orientację na podmioty organizacji). 
9. Przykłady współczesnych stylów zarządzania oświatą. 
10. Modele zarządzania szkołą w polskich samorządach lokalnych (relacja z badań). 
11. Elementy TIK w zarządzaniu oświata. 
12. Weryfikacja współczesnych technik, stylów i kierunków zarządzania w aspekcie podstaw 

pedagogicznych, w tym pedagogiki przedszkolnej i szkolne 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Analiza treści teoretycznej w 
teście końcowym 

Test końcowy 

W_02 Wykład konwersatoryjny Analiza treści teoretycznej w 
teście końcowym 

Test końcowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja problemowa 

Analiza wypowiedzi i treści 
problemowych w teście 
końcowym  

Obserwacja z notatkami 
własnymi i test końcowy  

U_02 Wykład konwersatoryjny 
Dyskusja problemowa 

Analiza wypowiedzi i treści 
problemowych w teście 
końcowym  

Obserwacja z notatkami 
własnymi i test końcowy  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja – własne 
notatki 

K_02 Dyskusja problemowa Analiza wypowiedzi w 
dyskusji problemowej 

Obserwacja – własne 
notatki  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Test teoretyczno-praktyczny, zawierający elementy wiedzy (określone w tematyce zajęć – 60%), 

elementy umiejętności i kompetencji społecznych (sposób rozwiązywania konkretnych zjawisk i 

problemów w zarządzaniu oświatą  – pytania otwarte – 40%). Punktacja: 100-90 pkt – bdb; 89-70 pkt 

– db; 69-51 pkt dst; 50 pkt i mniej – ndst. 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 – w ramach zajęć z możliwością konsultacji 
indywidualnych 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Cieślicki M., Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie, w: red. C. Plewka i H. Bednarczyk, 
Vademecum menadżera oświaty, Radom 2000.  
Elsner D.(red.), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, Radom 1997.  
Griffin R., Postawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004. 
Herbst M. (red.), Zarządzanie oświatą, Warszawa 2012. 
Maj A., Domagała-Zyśk E. (red.), Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych, Lublin 2012.  
Wnuk-Bednarska I., Zarzadzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Warszawa 2010.. 

Literatura uzupełniająca 

Dzierzgowska I, Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły, Warszawa 2011.  
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Kobyliński S., Organizacja i zarzadzanie oświata (stan badań oraz kierunki i perspektywy rozwoju), 
w: red. C. Rogowski, Leksykon pedagogiki religii. Podstawy, koncepcje, perspektywy, Warszawa 
2007. 
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, Warszawa 2005. 
Kubiczek B., Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka, Opole 2016. 
Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań 
współczesności, Kraków 2011. 
Nalaskowski S., O kierowaniu szkołą, Kraków 2001.  
Schermerhorn, J. R. Jr., Zarządzanie, Warszawa 2008. 
Zając A., Autoewaluacja zmiany szkoły jako organizacji uczącej się, w: red. K. Denek i inni, Edukacja 
jutra, Wrocław 2004. 

 

 


