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Wydział, kod Wydziału: Wydział Informatyki i Zarządzania 01, 

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia 02, 

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych 03 
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Profil studiów: P (praktyczny) 

Kod przedmiotu 

Ped. mgr 

IV-3 

Nazwa przedmiotu: 

 

Menedżer nowej generacji – skuteczne zarządzanie 

firmą 

Forma 

zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne II 4 Konwersa- 
torium 

15 2 

niestacjonarne II 4 Konwersa- 
torium 

9 2 

 

Kierownik przedmiotu: dr Halina Klepacz, 

Realizatorzy: Mgr Katarzyna Paszyn 

Wymagania wstępne: 

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania 

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 EK 

Wiedza:  

K_W17 

K_W22 
 

Umiejętności:  

K_U01 

K_U17 

K_U19 

Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym 

organizacji i bycia specjalistą w tym zakresie 

Planowania i zarzadzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach 

zespołowych 

Efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, 

finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań 

Kompetencje społeczne:  

K_K10 Postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i 

społecznych 



Metody kształcenia: 

Wykład z elementami dyskusji. Inscenizacji i rozwiązywania konkretnych problemów 

decyzyjnych , ilustrowany analizą przypadków i audiowizualnie 

Formy sprawdzania 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 ludzkim 

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 (3-5 pozycji): 
 

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, 

Warszawa 2010 

3. Grant R.M. Współczesna analiza strategii Wolters Kluwer Warszawa 2011 

4. Grudzewski W.M. i Sustainability w biznesie,czyli przedsiębiorstwo przyszłości. 

Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania Poltex ,warszawa 2010. 

5. Drucker P., Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2004 

6. Drucker P., Zawód menedżer, MT Biznes, Warszawa 2005 

7. Kuc B.R. Żemigała M. Meneddżer nowych czasów. Helion, Gliwice 2010 

8. Porter M. Przewaga konkurencyjna.Osiągan ie i utrzymywanie lepszych wyników.ONE 

PRESS Klasyka biznesu Rzeczpospolita ,Warszawa 2011 



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 

4. Kaplan,R,Norton D Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,PWN 

2010 

5. Kaplan R.S. ,Norton D.P.: Mapy strategii w biznesie. GWP,Gdańsk 2011 
6. Kelly T. Sztuka innowacji Klasyka biznesu Rzeczpospolita,Warszawa 2011 

7. Koźmiński A.K. Koniec świata menedżerów Wyd. Akademickie i Profesjonalne 

,Warszawa 2008 

8. Mroziewski M.: Style kierowania i zarządzania,Difin,Warszawa 2005 

9. Obłój K. Pasja i dyscyplina strategii Klasyka biznesu Rzeczpospolita, Warszawa 2010 

10. Porter M. Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, 

Klasyka biznesu Rzeczpospolita Warszawa 2010 

11. Phillips T. Spektakularne upadki wielkich firm Oficyna Wolters Kluwer ,Warszawa 

2011 

12. Prahalad C.H.,Krishnan M.S., Nowa era innowacji. PWN, Warszawa 2010 

13. Roubini N.Mihm S. Ekonomia kryzysu Wolters Kluver ,Warszawa 2011 

14. Welch J.Welch S.,Winning znaczy zwyciężać, Studio EMKA,Warszawa 2005 

15. Wybrane artykuły z czasopism t.j. „Harvard Business Reviev,oraz z serii Bizness .PWN 

Warszawa 2007 t.1,2,5,7,8 i inne prezentowane Studentom w trakcie wykładów. 

System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego 

przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1- 
3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu 

studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 

pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 

konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta 

do realizacji i zaliczenia praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilans nakładu pracy studenta i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE -

wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Wykład 
tak  9 

Ćwiczenia 
   

Konsultacje  teoretyczne 
   

Konsultacje praktyczne 
tak  10 

Samodzielne studiowanie tematyki 

wykładow i ćwiczeń 
praca własna  36 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  ECTS godz. godz.      ECTS 

Godz. ogółem 2 55 55                2 

W tym godz. kontaktowe 1 30 19              0,5       

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 1 25 36             1,5      

 


