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KARTA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu w języku polskim: 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA Kod przedmiotu: 

KNT/ZiIP-IP/P/10 

 Nazwa przedmiotu w języku angielskim: 

FUNDAMENTS OF MANAGEMENT 

Kierunek studiów: 

Zarządzanie i inżynieria Produkcji 

Profil: 

praktyczny 

Poziom studiów: 

I stopnia 

Specjalność/specjalizacja: 

- 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

egzamin 

Semestr studiów: 

1 

Nazwa modułu programu:  

podstawowy 

Język w jakim prowadzone są zajęcia: 

polski 

Tryb 

studiów 

Forma zajęć Ogólna 

liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS: W Ćw. Konw. Lab. Proj. Sem. 
Zajęcia 

terenowe 
Lektorat 

Tryb 

stacjonarny 
30 15 - - - - - - 45 

6 Tryb 

niestacjona

rny 

15 15 - - - - - - 30 

Jednostka realizująca przedmiot: 

Kolegium Nauk Technicznych  

Odpowiedzialny za opracowanie karty przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres e-mail): 

dr hab. Artur Świerczek (aswierczek@wszop.edu.pl) 

CEL PRZEDMIOTU: 

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat zarządzania. 

C2. 
Nabycie przez studentów umiejętności z zakresu rozpoznawania potrzeb zastosowania funkcji zarządzania 

oraz ustanawiania celów organizacyjnych. 

C3. 
Zdobycie kompetencji świadomego wykorzystania umiejętności uczenia się przez całe życie i kompetencji 

związanych z pracą w zespole. 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

1. Brak 



Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

 

Strona 2 z 3 

 

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

ODNIESIENIE DO 

KIERUNKOWYCH 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

EU1 zna i rozumie zagadnienia z zakresu zarządzania organizacją. ZIP KW_09; ZIP KW_12 

EU2 
potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do rozstrzygania zagadnień 

związanych z problematyką zarządzania. 
ZIP KU_03, ZIP KU_11 

EU3 

jest gotów do działań  zarządczych adekwatnych do sytuacji w jakiej 

znajduje się organizacja dla potrzeb środowiska społecznego i jest gotów 

wdrażać te działania do praktyki. 
ZIP KK_02 

TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. WYKŁAD 
Liczba godzin 

S N 

W1 

Organizacja i jej miejsce w otoczeniu rynkowym. 

Typologia organizacji  i ich cele. Elementy organizacji – ludzie, cele, struktura, 

technologia. Otoczenie organizacji. Rynkowy wymiar zarządzania organizacją. Funkcje 

i cele zarządzania. 

6 3 

W2 

Struktury organizacyjne.   

Pojęcie  i funkcje struktury organizacyjnej. Typy i rodzaje struktur organizacyjnych, 

wady i zalety. Przegląd współczesnych standardowych rozwiązań strukturalnych. 

Kierunki zmian rozwiązań strukturalnych 

6 3 

W3 

Menagerowie i kierownicy, ich rola w zarządzaniu. 

Motywowanie i jego rola w zarządzaniu. Materialne i niematerialne narzędzia 

motywowania. Przywództwo i władza w organizacji. Kulturowy kontekst zarządzania. 

Rodzaje kultury organizacyjnej. 

6 3 

W4 

Metody stosowane w zarządzaniu organizacjami.  

Strategie zarządzania w warunkach globalizacji. Kierunki rozwoju struktur 

organizacyjnych przedsiębiorstw globalnych. Współczesne metody i koncepcje 

zarządzania (benchmarking, outsourcing, reengineering). Alianse strategiczne. 

6 3 

W5 
Procesy decyzyjne w zarządzaniu. 

Decyzje i proces decyzyjny w zarządzaniu. Kryteria wyboru w podejmowaniu decyzji. 

Decyzje kierownicze i modele decyzyjne. Badania operacyjne. 

6 3 

RAZEM: 30 15 

FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin ustny i/lub pisemny określony na pierwszych zajęciach 

przez prowadzącego przedmiot. 

L.p. ĆWICZENIA 
Liczba godzin 

S N 

ĆW1 

Określenie warunków zaliczenia ćwiczeń – praca samodzielna lub w grupach. 

Analiza casestudy – opisy przykładowych działań z zakresu zarządzania w realnie 

istniejących firmach. Cykl działania zorganizowanego. Określenie celów działania. 

Zbadanie warunków i środków. Planowanie działania. Określenie minimalnych 

warunków i środków. Wykonanie zadania. Kontrola otrzymanych wyników. 

3 3 

ĆW2 

Podejmowanie decyzji. Rodzaje decyzji. Techniki podejmowania decyzji. 

Podstawowe elementy podejmowania decyzji: zmienne czynniki środowiskowe, 

zmienne czynniki decyzyjne, efekty/wyniki działań. Podejmij właściwą decyzję – 

ćwiczenie w formie mapy myśli. 

3 3 

ĆW3 
Analiza funkcjonowania wybranych funkcji zarządzania na przykładzie 

przedsiębiorstw z różnych branż: przemysłowych, rolniczych, usługowych. 

Budowanie struktury organizacyjnej. Ocena struktury organizacyjnej wybranej firmy. 

3 3 

ĆW4 

Określanie celów przez organizacje i ich hierarchizacja. Wykonanie analizy 

SWOT-TOWS (mocne strony, słabe strony, potencjalne szanse, prawdopodobne 

zagrożenia organizacji,wybór strategii w oparciu o analizę – ćwiczenie w formie 

studium przypadku. 

3 3 

ĆW5 

Analiza casestudy – opisy przykładowych działań z zakresu zarządzania w realnie 

istniejących firmach. Cykl działania zorganizowanego. 

Ocena opracowań studenckich. 

3 3 

RAZEM: 15 15 
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FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz ocen 

z pracy ćwiczeniowej. 

NARZĘDZIA I METODY DYDAKTYCZNE 

1.  Laptop, rzutnik multimedialny. 

2.  Wykład z prezentacją multimedialną 

3.  Zespołowe lub indywidualne opracowanie projektu 

4.  Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja 

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ: 

Forma aktywności 
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

tryb stacjonarny tryb niestacjonarny 

1.  godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  45 30 

2.  samodzielne przygotowanie do zajęć 30 30 

3.  przygotowanie do egzaminu / zaliczenia  48 58 

4.  udział w konsultacjach 5 5 

5.  zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 25 

6.  egzamin / zaliczenie 2 2 

SUMA GODZIN 150 150 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 6 6 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1.  A. Koźmiński, W. Piotrowski: Zarządzanie teoria i praktyka, PWN 2018 

2.  R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 2017 

3.  P. Drucker, Praktyka zarządzania. MT Biznes, 2017. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1.  
Wyd. Zbiorowe, Harvard Business Review. Podręcznik menedżera. 17 najważniejszych umiejętności lidera. 

Dom Wydawniczy Rębis, 2017. 

2.  A.Koźmiński, D. Jemielniak: Zasady zarządzania. Wolters Kluwer, 2017 

3.  A.Zakrzewska- Bielawska:Podstawy zarządzania. GAB, 2017 

4.  
A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018 

PRZYDATNE INFORMACJE 

1.  

PLATFORMA MOODLE zawiera : 

 materiały dydaktyczne do przedmiotu 

 przedmiotowe efekty uczenia się 

 zalecaną literaturę 

 warunki i kryteria zaliczenia przedmiotu 

2.  
BIBLIOTEKA WSZOP zapewnia literaturę podstawową do przedmiotu oraz wybrane pozycje literatury 

uzupełniającej, w tym dostęp do zbiorów cyfrowych i Platformy IBUK Libra  

3.  

ELEKTRONICZNY NIEZBĘDNIK STUDENTA zawiera: 

 kierunkowe efekty uczenia się 

 karty przedmiotów 

 terminy konsultacji nauczycieli akademickich 

4.  

WIRTUALNY DZIEKANAT zawiera: 

 harmonogram zajęć na bieżący semestr 

 harmonogram sesji egzaminacyjnej  

 ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego 

5.  Terminy egzaminów uzgadnia starosta roku z prowadzącym zajęcia 

6.  Karta przedmiotu obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

 


