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ECTS 
N 

(nauczyciel) 
S 

(student) 
 

7 
Wykłady  15  3 

 Przygotowanie się do wykładów (analiza literatury)  30 1 
 Przygotowanie się do egzaminu  30 2 

Ćwiczenia 15  4 

Przygotowanie się do kolokwium (K1)  25 1 

Przygotowanie projektu badawczego  (P1)  25 1 

Przygotowanie pracy pisemnej (PP1)  25 1 

Przygotowanie się do ćwiczeń  (analiza literatury)  25 1 

Razem 
 

30 160 7 

Metody dydaktyczne: 
Wykład problemowy; 

• konwersacja z prezentacją multimedialną,  
• analiza teksów źródłowych z dyskusją,  
• indywidualne projekty studenckie, 
• dyskusja. 

Ćwiczenia 
Metoda projektów (projekt praktyczny), analiza i opis przypadków, metod heurystycznych, rozwiązywanie zadań, 
praca w grupach, dyskusja 
 
  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
 
  Wymagania formalne: BRAK 
 Wymagania wstępne:  podstawy wiedzy o organizacjach  

Cele przedmiotu 
Student uzyskuje wiedzę o istocie zarządzania, koncepcjach i metodach zarządzania, powiązaniach między 
funkcjonalnymi obszarami i poziomami zarządzania, z zakresu budowy struktur organizacyjnych, procesów 



podejmowania decyzji, kierowania ludźmi i zarządzania zasobem ludzkim, uwarunkowań kształtujących sposoby 
działania organizacji i najnowszych tendencji w zarządzaniu.  
Uzyskuje umiejętności analizy i rozwiązywania problemów organizacyjnych, pracy zespołowej, podejmowania 
decyzji, stosowania metod heurystycznych 
Treści programowe 
Wykłady: 

1. Przedmiot, metoda i rozwój wiedzy o naukowej organizacji i zarządzaniu.  
Rozwój organizacji jako funkcja rozwoju otoczenia. Nurty i szkoły o i z. Systematyka o i z jako nauki.  
Pojęcie organizacji. Podstawowe prawa organizacji. Zasady naukowego zarządzania.       

2. Zarządzanie jako forma kierowania. 
 Sterowanie, kierowanie, dowodzenie. Zarządzanie, rządzenie, administrowanie. Systemy  kierowania. Źródła                        
władzy kierowniczej. Pojęcie autorytetu. Style kierowania.  

3. Organizacja w ujęciu rzeczowym.  
 Organizacja jako system. Modele organizacji i ich składowe. Hierarchia i więzi organizacyjne.  Struktury 
organizacyjne liniowo-sztabowe i zdecentralizowane.  

4. Organizacja w ujęciu podmiotowym. 
 Pobudzanie, motywowanie, koordynowanie, kontrola.          

5. Zmiany w organizacjach. 
 Istota, przyczyny i rodzaje zmian. Cykl realizacji zmiany w ujęciu  modelowym. Planowanie i realizacja zmian. 
Bariery innowacyjności i ich przezwyciężanie.           

6. Zarządzanie strategiczne.  
Filozofia zarządzania strategicznego. Uwarunkowania zarządzania strategicznego. Etapy zarządzania 
strategicznego – proces implementacji strategii. Wybrane strategie (SWOT, PEST …) 
 
Ćwiczenia: 

1. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu. Rodzaje decyzji. Techniki podejmowania decyzji. 
         Techniki negocjacyjne. Kryteria wyboru i etapy podejmowania decyzji. Przesłanki racjonalności  
         podejmowania decyzji. Zarządzanie ryzykiem. Przedstawienie sytuacji decyzyjnej. Postawienie zadań.  
           Podział na syndykaty. 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zasoby ludzkie jako kapitał. Zarządzanie zasobami – trendy 
współczesne. Kształtowanie zatrudnienia. Dobór kadr. Sposoby oceny pracy. Szkolenie  pracowników. 
Zarządzanie karierą. Systemy wynagrodzeń . Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.  

3. Metody i narzędzia zarządzania strategicznego na przykładzie wybranej organizacji. Narzędzia 
wspomagające proces podejmowania decyzji.  

4. Zarządzanie marketingowe. Filozofia zarządzania marketingowego. Postaci i zadania  
         współczesnego marketingu w zarządzaniu organizacją. Rola i zadania kontroli marketingowej  
         w zarządzaniu. Pojęcie controllingu.   

5. Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studium przypadków (projektowanie procesów 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej). 

6. Kolokwium  - test jednokrotnego wyboru. 
7.  Konwersatorium  – prezentacja opracowanych projektów badawczych  (prezentacje multimedialne). 

 
Efekty uczenia się 
 
Wiedza 
(A) W01- tłumaczy metody i techniki zarządzania 
organizacjami administracji publicznej; 
Umiejętności 
U-01 projektuje proces zarządzania w administracji 
publicznej; 
U-02 wyjaśnia zasady i obszary działania organizacji, 
 
Kompetencje społeczne  
K-01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 
kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

U Sposób zaliczenia  
Egzamin pisemny 
B. Formy i kryteria zaliczenia  
Zajęcia kończą się egzaminem. Ocena końcowa 
wyliczana jest wg tabeli nr 1.  
 
Tabela nr 1.  

Skala ocen dla 
wykładów 

 

Kod Suma 

Ocena końcowa  
 



Kolokwium 
 

 
K1 

 
20 

Projekt 
badawczy  

P1 20 

Praca pisemna PP1 10 

Obecność 0 10 

Egzamin Ep 30 

 
Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa 
wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym 
wg Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 
50% - poniżej progu student nie uzyskuje 
zaliczenia. Suma punktów możliwych do zdobycia 
podczas zajęć wynosi 100 w tym: 
 30 punktów – egzamin ustny) 
Projekt badawczy na zadany temat (zaliczenie min. 
10 punktów).  
Kolokwium (test z pytaniami otwartymi, zaliczenie 
min. 10 pkt.)        
10 punktów obecności:  
0 lub 1 nieobecność – 10 punktów;  
2 nieobecności – 5 punktów,  
3 i więcej nieobecności – 0 punktów). 
Egzamin ustny na który składają się pytania 
otwarte, krótka wypowiedź na zadany temat 2 
pyt.). 
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie 
sumarycznej ilości punktów: 
0 – 49 pkt.: ocena 2,0 
50 – 60 pkt.: ocena 3,0 
61 – 70 pkt.: ocena 3,5 
71 – 80 pkt.: ocena 4,0 
81 – 90 pkt.: ocena 4,5 
Powyżej 90 pkt.: ocena 5,0 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 
 

Numer  (symbol)  
efektu kształcenia 

 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla obszaru 

W-01 K1A_W11 
S1A_W03 
S1A_W04 
S1A_W06 

 
U-01 K1A_U10 

S1A_U02 
S1A_U07 

U-02 K1A_U23 S1A_U08 

K-01 K1A_K11 S1A_K07 

 
Wykaz literatury:  
 
Literatura podstawowa 

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 2005, PWN 



2. Mikuła B„ Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (red), Podstawy zarządzania organizacjami w 
gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa 2007, Difin 

3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004 
Literatura uzupełniaj ąca 

1. Stoner J.A.F., Freeman R.E. , Gilbert D.R., Jr, Kierowanie, Warszawa 2001. 
2. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 

2007.  
3. Zarządzanie. Teoria i Praktyka. (red.) A. Koźmiński, W.Piotrowski, Warszawa 2004.   

Kontakt  
           www. januszgierszewski.pl; janusz-gierszewski@wp.pl 
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