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Nazwa przedmiotu:  

 

Menedżer nowej generacji – skuteczne zarządzanie firmą 

 

 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 2 III wykład 30 2 

 2 IV wykład 30 2 

niestacjonarne 2 III wykład 18 2 

 2 IV wykład 18 2 

 

Prowadzący przedmiot: dr Katarzyna Jagodzińska 

Mgr Ł. Przybylak 

 

Wymagania wstępne:  

Brak 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

    Przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy o warunkach, zasadach, funkcjach i metodach 

wykorzystywanych w pracy menedżerów różnych szczebli organizacyjnych (zarządzania); 

Wskazanie praktycznych sposobów organizowania pracy kierowniczej oraz metod rozwiązywania 

problemów decyzyjnych, organizacyjnych, personalnych i ekonomicznych wykorzystywanych 

przez menedżerów-profesjonalistów 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

   P6S_WG 

 
K6_W09 Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące aspektów prawnych, 

marketingowych oraz finansowych związanych z wykonywaniem zawodu 

grafika 

K6_W10 Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

Umiejętności. Student potrafi:  

  P6S_UW 

   P6S_UK 
K6_U10 Planować i zrealizować własne projekty graficzne przy uwzględnieniu 

stanu zdobytej wiedzy i własnych umiejętności 

K6_U18 Przygotować i przedstawić publicznie prezentację własnej koncepcji 

artystycznej w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K6_K04 Kontrolowania swoich zachowań w warunkach publicznych oraz 

przeciwdziałania stresowi podczas pracy 

K6_K05 Uprawiania zawodu grafika w sposób etyczny i społecznie 

odpowiedzialny 

  P6S_KK 

   P6S_KO 

Metody kształcenia:  

 Wykład z elementami dyskusji. Inscenizacji i  rozwiązywania konkretnych problemów 

decyzyjnych , ilustrowany analizą przypadków i  audiowizualnie. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Aktywność uczestników  w  trakcie zajęć  

Praca zaliczeniowa  na temat  indywidualnie uzgodniony  z prowadzącym zajęcia. 

Treści: 

1.Nowoczesne tendencje we współczesnej gospodarce mające wpływ na funkcje, treść i zakres 

pracy kierowniczej. Predyspozycje i cechy niezbędne do pełnienia funkcji menedżerskich Menedżer 

w procesie zarządzania – jako inicjator postępu, współtwórca strategii przedsiębiorstwa/organizacji, 

organizator, przedsiębiorca, ,twórca przewagi konkurencyjnej, animator skutecznego zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

2.Dobór na stanowiska menedżerskie, metody, rozwiązania praktyczne gwarantujące skuteczność 

doboru. Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. 

3.Metody i techniki wykorzystywane w pracy menedżera. Organizowanie pracy własnej, 

zarządzanie czasem, umiejętność twórczego, innowacyjnego myślenia,  Sztuka decydowania. 

Dokonywanie trudnych wyborów w procesach  zarządzania. Umiejętność rozwiązywania 

dylematów strategicznych i operacyjnych; anatomia sukcesu przedsiębiorstwa/organizacji 

umiejętność tworzenia i  posługiwania się systemami wczesnego ostrzegania; wyprowadzanie 

przedsiębiorstwa/organizacji z sytuacji zagrożenia kryzysem,  skuteczność w zarządzaniu ryzykiem, 

technika prowadzenia zebrań i narad. Środki organizacyjne i techniczne usprawniające pracę 

menedżera. Patologie i dysfunkcje w   pracy menedżera. 

4.Nowoczesne style zarządzania – rodzaje , cechy charakterystyczne, skuteczność zastosowania 

Sztuka rozwiązywania i panowania nad konfliktami, zagadnienia partycypacji w zarządzaniu.     

Czynniki kształtujące autorytet, metody zdobywania autorytetu, kształtowanie i zarządzanie 

zespołem podwładnych. 

5.Problemy przywództwa. Typy przywódców. Przywództwo przynoszące efekty  

Samodoskonalenie – odpowiedzialność za własny rozwój. Koszty sukcesu: Panowanie nad 

stresem.  Wybitni przywódcy, najskuteczniejsi  menedżerowie ,czego można się  nauczyć od 

tytanów zarządzania – analiza przypadków. 



Literatura:  

Podstawowa:  

1. Carey D.C.,Weichs M.C., Jak prowadzić firmę. Z doświadczeń wybitnych dyrektorów MT 

biznes ,Warszawa 2006 

2. Czerska M.  i inni, Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki,CH-BECK  

3. Warszawa 2010  

4. Kuc B.R. Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Helion, Gliwice 2010 

Uzupełniająca: 

1. Buckingham M. CoffmanC., Po pierwsze: złam wszystkie zasady, Klasyka biznesu 

rzeczpospolita,Warszawa 2011 

2. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym i osobistym, Wolters  

Kluwer,Kraków 2005  

3. Hamel G. Breen B., Zarządzanie jutra ,Redhorse, Warszawa 2008 

 

 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 60 Praca na zajęciach: 36 

Praca własna: 40 Praca własna: 64 

 


