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Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

j. angielski: Human Resource Management 

 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: Z  

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr hab. Tomasz Ingram, Prof. UE 

Ćwiczenia: - 

Laboratorium: - 

Egzaminator: dr hab. Tomasz Ingram, Prof. UE 

7. Katedra prowadzącego: Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 

 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- - 

lektoraty ----------------------------- - 

laboratoria ----------------------------- - 

seminarium ----------------------------- - 

proseminarium ----------------------------- - 

inne ----------------------------- - 

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) ----------------------------- 0 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

X Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Nowoczesne koncepcje zarządzania  

13. Cele przedmiotu: 

− dostarczenie wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, zwłaszcza w dużych 
podmiotach gospodarczych; 

− dostarczenie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia procesów 
personalnych w komórkach organizacyjnych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Celem jest dostarczenie wiedzy ---------- 9 

2. Dyskusja nad zadanymi 
problemami 

Pobudzenie do refleksji nad 
kluczowymi obszarami 
zarządzania zasobami ludzkimi w 
przedsiębiorstwie 

---------- 3 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z wykładów Dotyczy treści objętych 
programem przedmiotu 

---------- 28 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

Dotyczy treści objętych 
programem przedmiotu 

---------- 35 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 12+63 

Egzamin (E) =0 

Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, wynagrodzenia, oceny okresowe, 
szkolenia i rozwój, strategie personalne 

 

16. Treść przedmiotu: 

− istota, cechy i składniki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji; 

− różne podejścia do definiowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi;  

− pojęcia pokrewne; 

− planowanie funkcji personalnej;  

− rekrutacja pracowników;  



− selekcja pracowników; 

− wprowadzanie do pracy;  

− rozwój zawodowy pracowników; 

− ocenianie pracowników; 

− wynagradzanie za pracę;  

− odejścia i zwalnianie pracowników. 

 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i 
procesach, teoriach i metodach 
właściwych dyscyplinie zarządzanie, a w 
szczególności w obszarz zarządzania 
zasobami ludzkimi, zna zależności między 
nimi i ich miejsce w systemie nauk 
społecznych.  

Test wiedzy 
jednokrotnego wyboru 
bez możliwości 
korzystania z 
materiałów oraz z 
pytaniami otwartymi 

Wypełnione 
arkusze testowe 

Umiejętności 

FiEB2p_U0 Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i 
procesach, teoriach i metodach 
właściwych dyscyplinie zarządzanie, a w 
szczególności obszarowi zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zna zależności między 
nimi i ich miejsce w systemie nauk 
społecznych.  

Test wiedzy 
jednokrotnego wyboru 
bez możliwości 
korzystania z 
materiałów oraz z 
pytaniami otwartymi; 
udział w dyskusji 

Wypełnione 
arkusze testowe 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K0 Dostrzega i formułuje problemy 
dotyczące zarządzania zasobami 
ludzkimi, poszukuje ich optymalnych 
rozwiązań posługując się zdobytą wiedzą 
i umiejętnościami, a w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu jest gotów do zasięgania opinii 
ekspertów.  

Test wiedzy 
jednokrotnego wyboru 
bez możliwości 
korzystania z 
materiałów oraz z 
pytaniami otwartymi; 
udział w dyskusji 

Wypełnione 
arkusze testowe 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Test wiedzy bez 
możliwości korzystania z 
materiałów 

Test składa się z pytań 
jednokrotnego wyboru oraz 
pytań otwartych 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 



19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 

− Tadeusz Listwan: Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2004. 

− System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Praca zb. pod red. H. Bienioka. Wyd. AE, 
Katowice 2006. 

Literatura zalecana: 

− Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa pod redakcją M. Juchnowicz. 
Poltext, Warszawa 2003. 

− Pocztowski, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998. 

 

20. Język wykładowy:  

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

sala wykładowa z projektorem multimedialnym 

 


