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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania w organizacjach i 
instytucjach 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basics of management in organizations and 
institutions 

Kierunek studiów  Ekonomia społeczna i praca socjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne – 50% 
Nauki o zarządzaniu i jakości – 50% 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I rok, II semestr 4 

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Studenci poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny zarządzania 

C2: Studenci potrafią powiązać podstawy zarządzania z ekonomią społeczna i pracą socjalną 
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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 Absolwent zna i rozumie związki pomiędzy pracą socjalną a 
ekonomią społeczną w kontekście zrządzania organizacjami i 
instytucjami  

K_W04,  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z podstaw 
zarządzania do krytycznej analizy i twórczej interpretacji 
zjawisk i problemów społecznych  

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest przygotowany do prawidłowego 
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z 
wykonywaniem pracy socjalnej i działaniami w ramach 
ekonomii społecznej zgodnie z zasadami zarządzania 
organizacjami i instytucjami 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania 
2. Zarządzanie w ujęciu Petera Druckera 
3. Geneza nauk o zarządzaniu 
4. Organizacja jako przedmiot zarządzania - modele organizacji 
5. Cykl życia organizacji 
6. Funkcjonalne ujęcie zarządzania  
7. Planowanie: Misja organizacji 
8. Planowanie: Hierarchia celów organizacyjnych  
9. Organizowanie procesu pracy  
10. Rola kierownika w zarządzaniu  
11. Przewodzenie 
12. Paradygmaty przywództwa 
13. Kontrola w zarządzaniu 

 

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, 
dyskusja  

Egzamin pisemny i ustny Oceniony test, protokół 
egzaminu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwencjonalny, 
dyskusja 

Egzamin pisemny i ustny Oceniony test, protokół 
egzaminu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwencjonalny, 
dyskusja 

Egzamin pisemny i ustny Oceniony test, protokół 
egzaminu 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się część pisemna (50%) i ustna (50%).  

Warunki zaliczenia egzaminu: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z egzaminu 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 

ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt.  

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30+30 konsultacje 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2017. 

2. D. Jemielniak, A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, 
Warszawa 2016. 

Literatura uzupełniająca 

1. A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-
techniczne, Kraków 2002. 

2. Podstawy zarządzania: teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2017. 

3. P. F. Drucker, Skuteczne zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 
4. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2004  

 

 

 


