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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kultura organizacyjna przedsiębiorstw 
społecznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Organisational culture of social enterprises 

Kierunek studiów  Praca socjalna i ekonomia społeczna  

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 50% 
Zarządzanie 50% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Agnieszka Marek 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład   1 

Konwersatorium 15 II 

Ćwiczenia   

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza o zarządzaniu organizacjami 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Poznanie różnorodności koncepcji kultury organizacyjnej 

C2: Przedstawienie specyfiki kultury przedsiębiorstw społecznych 

C3: Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziem diagnozującym kulturę organizacyjną 
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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 
P7S_WG1 

 
Absolwent  zna i rozumie specyfikę kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstw społecznych. 

K_W04 

   

   

UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW1 Absolwent potrafi rozpoznawać, prezentować oraz analizować 
różne profile kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach 
społecznych w formie pisemnej i ustnej w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę kultury organizacji. 

K_U01 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
P7S_KK2  Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy teoretycznej i 

pozyskiwania danych do analizy poszczególnych typów kultury 
organizacyjnej w przedsiębiorstwach działających w obszarze 
ekonomii społecznej 

K_K02 

   

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Definicje i różne ujęcia kultury organizacyjnej 
2. Składniki kultury organizacji 
3. Funkcje kultury organizacyjnej 
4. Specyfika przedsiębiorstw społecznych 
5. Istota kultury organizacji w przedsiębiorstwach społecznych  
6. Model wartości konkurujących 
7. Analiza kwestionariuszy diagnozy kultury organizacji 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
P7S_WG1 

 
Prezentacja multimedialna 
Dyskusja 

Udział w dyskusji; 
Obserwacja prowadzącego 

Protokół zaliczeniowy 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW1 Praca zespołowa, Design 
thinking, metoda diagnozy 
kultury organizacyjnej 

Praca zaliczeniowa Praca zaliczeniowa, 
Protokół zaliczeniowy 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
P7S_KK2 Praca zespołowa, Design 

thinking, metoda diagnozy 
kultury organizacyjnej 

Praca zaliczeniowa Praca zaliczeniowa, 
Protokół zaliczeniowy 

    

    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Praca zaliczeniowa - 80% 

Aktywność na zajęciach 10% 

Obecność na zajęciach - 10% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

K. Cameron, R. Quinn, Kultura organizacyjna. Diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, 
Wolters Kluwer 2015. 
R. Praszkier, A. Nowak, Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2015. 

Literatura uzupełniająca 

 
 

 


