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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie - wprowadzenie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Management – an introduction 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości (100%) 

Język wykładowy język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Adam Zadroga 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wiedza na temat zarządzania. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 − Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu organizacji i zarządzania 

C2 – Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami niezbędne do tworzenia i rozwijania 
inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości 

C3 − Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkim 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma podstawy wiedzy teoretycznej  z zakresu 
organizacji i zarządzania. 

K_W02 
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W_02 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i 
rozwijania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, tj. człowiek 
przedsiębiorczy, menedżer, organizacja, otoczenie, proces 
zarządzania. 

K_W05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi podjąć zadania w obszarze strategicznego 
zarządzania potencjałem społecznym organizacji. 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie organizacji i model strukturalny organizacji. 
2. Cele organizacji. 
3. Ludzie w organizacji. 
4. Struktura organizacji. 
5. Techniki stosowane w organizacjach. 
6. Otoczenie organizacyjne. 
7. Istota zarządzania. 
8. Planowanie w organizacji 
9. Strategia przedsiębiorstwa 
10. Podejmowanie decyzji 
11. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa 
12. Podstawy motywowania pracowników 
13. Metody i narzędzia motywowania personelu 
14. Przywództwo i style kierowania 
15. Kontrola w organizacji 
16. Komunikacja w zarządzaniu 
17. Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym 
18. Planowanie zatrudnienia 
19. Rekrutacja i selekcja pracowników 
20. Ocena pracowników 
21. Wynagrodzenia 
22. Kształcenie i rozwój personelu 

 

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 konwencjonalny Egzamin/Zaliczenie ustne Karta oceny 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin/Zaliczenie ustne Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin/Zaliczenie ustne Karta oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny z wiedzy (100% oceny końcowej) 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 
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Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30  

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

A. Zakrzewska-Bielawska, Podstawy zarządzania. Teoria i praktyka, Warszawa 2012. 
Monika Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000. 

Literatura uzupełniająca 

R.W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2013. 

 

 


