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⃰  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR : FILIA   W   RYBNIKU 

NAZWA STUDIÓW: AKADEMIA ZARZĄDZANIA W BIZNESIE 3.0  

TYP STUDIÓW: STUDIA DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE:  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW: DR EWA WÓJCIK,  601545390, ewa.wojcik@ue.katowice.pl 

SEMESTRY: 2 

GODZINY: 200 

W tym: 

Wykłady: 54 

Ćwiczenia: 146 

 

ECTS:  30 pkt 

CELE STUDIÓW 

Podstawowym celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania i trendów w tym 
zakresie oraz rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie indywidualnej 
przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i wyzwań wynikających z powszechnego 
wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.  
Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna 
komunikacja, negocjacje, umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania 
relacji, jak również właściwe rozpoznanie i rozwój posiadanych kompetencji i talentu. 
Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności 
gospodarczej, jak również do efektywnego wykorzystania swojego potencjału w strukturach 
dużych, międzynarodowych organizacji. Słuchacze zdobędą także umiejętność świadomego  
i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych w organizacji, ich wykorzystania  
w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Celem studiów jest również 
kształcenie umiejętności takich jak: samodzielność podejmowania decyzji biznesowych, 
kształtowanie wizerunku, rozwiązywanie bieżących problemów, gotowość do poszukiwania 
niekonwencjonalnych rozwiązań, szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się 
otoczenia. 
 



 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 
efektu 

uczenia 
się dla 

kierunku 

WIEDZA 
Symbol efektu z 
rozporządzenia   ⃰

ZB_W01 

 

W zaawansowanym stopniu zna zasady funkcjonowania 

jednostek gospodarczych, ich zadania, relacje  

z otoczeniem i podstawy prawne oraz więzi społeczne 

typowe dla środowiska pracy i rządzące nimi 

prawidłowości. 

P6S_WG 

ZB_W02 Orientuje się w zagadnieniach zarządzania oraz polityki 

kadrowej i organizacyjnej,  przygotowania stanowiska 

pracy i programowania rozwoju pracownika  

w wielokulturowym środowisku pracy. 

P6S_WK 

ZB_W03    Ma zaawansowaną wiedzę o podmiotach gospodarczych 

oraz  procesach decyzyjnych w zakresie  realizacji 

podstawowych funkcji biznesowych, w tym związanych  

z rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości. 

P6S_WK 

ZB_W04 Zna w zaawansowanym stopniu  procesy zmian 

zachodzących w obrębie struktur sfery gospodarczej  

i społecznej i ich elementów oraz ma orientację  

w zakresie  przyczyn i konsekwencji tych procesów. 

P6S_WK 

Symbol  

efektu 

uczenia 

się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu  

z rozporządzenia   ⃰

ZB_U01 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 

praktycznej analizy procesów i zjawisk społecznych   

w celu rozwiązywania nietypowych problemów  

i złożonych zadań w środowisku pracy  zgodnie  

z regułami zawodowymi oraz etycznymi.  

P6S_UW 

ZB_U02 Analizuje strategie biznesowe  w obszarze 

podstawowych  funkcji jednostek gospodarczych, 

charakteryzuje działania uwzględniające perspektywę 

różnych interesariuszy, w tym interesy społeczne  

i komunikuje się z otoczeniem używając specjalistycznej 

terminologii. 

P6S_UK 

 

ZB_U03 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 

praktyczne i doświadczenie zawodowe do 

rozwiązywania  złożonych problemów poprzez właściwy 

dobór  informacji, metod i narzędzi  i proponuje 

P6S_UW 



 

konkretne rozstrzygnięcia  oraz sposoby ich wdrożenia. 

ZB_U04 Posiada  umiejętność  rozumienia i analizowania zjawisk 
społecznych i ich wpływu na relacje w środowisku pracy 
oraz na tej podstawie określa właściwe sposoby 
zachowania. 
Potrafi  współdziałać  i  pracować  w  grupie, przyjmując 
w niej różne role, prowadzi dyskusje. 

P6S_UO 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu  

z rozporządzenia  ⃰

ZB_K01 Poddaje krytycznej ocenie odbierane treści,  odwołuje 

się wiedzy swojej i innych, zasięga opinii ekspertów  

w celu zrealizowania konkretnego zadania 

indywidualnego oraz grupowego. 

P6S_KK 

ZB_K02 Dostrzega problemy związane z funkcjonowaniem  

w szeroko pojętym  wielokulturowym środowisku 

biznesu, identyfikuje dylematy dotyczące 

wykonywanego zawodu,  sprawowanej funkcji  

i pełnionej roli oraz wypełnia zobowiązania społeczne. 

P6S_KO 

ZB_K03 Jest świadomy potrzeby odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych zgodnie z zasadami etyki oraz dbałością  

o dorobek zawodu. 

P6S_KR 

ZB_K04 Potrafi działać w sposób aktywny i przedsiębiorczy, 

wykazuje kreatywność w myśleniu. 

P6S_KO 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż 4  każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba 
godzin 

Punkty ECTS 

1.  Elementy zarządzania firmą Wykłady/ćwiczenia 68 godz. 9  

2.  Zarządzanie rozwojem  
nowoczesnej organizacji 

Wykłady/ćwiczenia 64 godz. 9  

3.  Kompetencje i rozwój 
osobisty 

 
Ćwiczenia/warsztaty 

68 godz. 12 

Karty opisu modułów stanowią załącznik od 1do3  (karty należy sporządzić wg wzoru 
określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEZ KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Zaliczenie testów, przygotowanie projektów, aktywny udział w zajęciach 



 

KARTA OPISU MODUŁU 
 

1. Nazwa modułu: 
     Elementy zarządzania firmą 
    
 

2. Liczba punktów ECTS: 9 
    Forma zaliczenia modułu:  
    test,  projekt,  
    rozwiązanie case studies z   
    prezentacją  

3. Kierunek:  Akademia zarządzania w biznesie 3.0   
 

4. Organizator: Filia w Rybniku 
 

5. Prowadzący:  dr hab. Grzegorz Głód, dr hab. Wojciech  Głód, dr Urszula Michalik, 
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek 

Lider: dr hab. Grzegorz Głód 

6. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 68 
 

Forma zajęć Godziny 

Wykład 28 

Ćwiczenia 40 

Inne   ⃰ - 

Razem godzin: 68 
 

 
7. Czas trwania modułu: 2 semestry  
    Semestr rozpoczęcia modułu: zimowy 
 

8. Wymagania  
        wstępne: ukończone studia I lub II stopnia 
        dodatkowe: 
 

9. Cele modułu: 
Celem modułu jest pogłębienie wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu, kierunków  
i koncepcji zarządzania, współczesnych trendów w zarządzaniu oraz ogólnych zasad 
zarządzania firmą w rożnych aspektach. Słuchacze poznają zasady zarządzania 
strategicznego, zarządzanie przez cele, formułowania strategii przedsiębiorstwa  
i przewagi konkurencyjnej. Zostanie przedstawiona istota i narzędzia controllingu, filozofia 
controllingu w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady 
budżetowania. Moduł ma ponadto na celu wykształcenie umiejętności podejmowania 
decyzji menedżerskich, poznanie zasad motywowania oraz  koncepcji i zasad 
kontrolowania. Słuchacze zostaną zapoznani z aspektami prawnymi funkcjonowania firm, 
prawami i obowiązkami przedsiębiorców oraz zaczerpniętymi z praktyki  przykładami 
problemów prawnych pojawiających się podczas prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

10. Metody nauczania i studiowania: 
 



 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis Godziny 

1.  Wykład z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Przekazanie treści 
przedmiotu z 
wykorzystaniem 
prezentacji 

28 

2.  Ćwiczenia z aktywnym 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Prezentacja zagadnień 
z praktyki biznesowej 
 

20 

3.  Dyskusja  Omówienie aspektów 
zagadnień, analiza 
dostępnych rozwiązań, 
wybór rozwiązania i 
uzasadnienie  

12 

4.  Warsztat komputerowy Wykonywanie ćwiczeń 8 

Razem 68 
 

*lektorat, laboratoria, e-learning 
 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis Godziny 

1.  Analiza notatek z zajęć Uporządkowanie 
wiedzy zdobytej w 
trakcie zajęć poprzez 
analizę notatek. 

55 

2.  Przygotowanie 
prezentacji 

Zebranie materiałów i 
opracowanie 
zadanego tematu 

35 

3.  Studiowanie literatury 
przedmiotu 

Studiowanie 
przedmiotu w oparciu 
o literaturę i źródła 
wskazane przez 
wykładowcę, 
pozwalające na 
szersze rozpoznanie 
problematyki 
prezentowanej na 
zajęciach. 

55 

4.  Ćwiczenia komputerowe Doskonalenie 
zdobytych 
umiejętności 

22 

Razem 167 

 
Razem liczba godzin: 235 
Egzamin(y):        
Łącznie:  235 

 
11. Treść modułu: 

Podstawy zarządzania 



 

1. Przedmiot nauk o zarządzaniu.  
2. Charakterystyka zarządzania w ujęciu funkcjonalnym.  
3. Istota i typy organizacji, charakterystyka otoczenia organizacji. 
4. Procesy i metody podejmowania decyzji menedżerskich, rola diagnozowania 

problemów organizacyjnych. 
5. Proces i metody planowania strategicznego oraz operacyjnego.  
6. Projektowanie i typy struktur organizacyjnych.  
7. Motywowanie jako funkcja zarządzania. 
8. Koncepcje i zasady kontrolowania. 
9. Rozwój kierunków i koncepcji zarządzania. 
Zarządzanie strategiczne 
1. Geneza zarządzania strategicznego. 
2. Charakterystyka procesu zarządzania strategicznego. 
3. Strategia przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna. 
4. Analiza strategiczna. 
5. Analiza makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego. 
6. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. 
7. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. 
8. Elementy controllingu strategicznego.  
Controlling 
1. Istota controllingu. 
2. Filozofia controllingu w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. 
3. Narzędzia controllingu strategicznego. 
4. Narzędzia controllingu operacyjnego; zasady budżetowania, zarządzanie przez 

cele. 
5. Wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na rozwiązania controllingowe. 
6. Kształtowanie systemu motywacyjnego w projekcie systemu controllingu. 
7. Zastosowanie informatyki w procedurze wdrażania rozwiązań controllingowych. 
8. Zarządzanie projektem zmian organizacyjnych wynikających z zastosowania 

controllingu.  
Analiza i prezentacja danych biznesowych w MS Office 
1. Elementy zaawansowanej analizy danych ekonomicznych z użyciem arkusza MS 

Excel, ze  szczególnym uwzględnieniem analizy warunkowej (what if analysis), 
formatowania warunkowego, wykorzystania tabeli przestawnej, wykresów. 

2. Wybrane techniki edycji tekstu z użyciem MS Word (podział tekstu na sekcje,  
wykorzystanie stylów, automatyczne generowanie spisów). 

3. Wykorzystanie programu MS Power Point do prezentacji danych biznesowych. 
4. Konstrukcja wzorców z użyciem praktycznych wzorców dobrej prezentacji. 
5. Możliwości integracji aplikacji składowych pakietu MS Office.  
Prawo gospodarcze 
1. Pojęcie działalności gospodarczej i jej cechy, pojęcie przedsiębiorcy. 
2. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działalność nieewidencjonowana. 
3. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. 
4. Reglamentacja działalności gospodarczej. 
5. Kontrola działalności gospodarczej. 
6. Rejestracja przedsiębiorców. 
7. Formy prawne wykonywania działalności gospodarczej (działalność jednoosobowa, 

spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka 
akcyjna i spółka akcyjna). 

8. Niewypłacalność przedsiębiorcy. 
Socjologia biznesu 
1. Struktura organizacji. 



 

2. Wybrane formy komunikowania się w organizacji:  
a) pisemne: e-mail, memorandum, 
b) ustne- przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych. 
3. Organizacja i prowadzenie negocjacji. 
4. Kultury organizacyjne- kształtowanie kultury organizacyjnej (wraz z elementami 

komunikacji międzykulturowej). 
5. Zarządzanie konfliktem (z elementami komunikacji międzykulturowej). 

12. Efekty kształcenia dla modułu, ich odniesienie do efektów dla studiów oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
dla 

Kierunku 

Efekty kształcenia dla modułu  

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektów 
kształcenia 
dla modułu 

Dokumentacja 

Wiedza 

ZB_W01 
 
 

 
 
ZB_W03 
 

Ma podstawową wiedzę o 
funkcjonowaniu jednostek 
gospodarczych, ich zadaniach, 
relacjach z otoczeniem i podstawach 
prawnych oraz więziach społecznych 
typowych dla środowiska pracy. 

2. M  Ma podstawową wiedzę o podmiotach 
gospodarczych oraz  procesach  
decyzyjnych w zakresie  realizacji   
podstawowych funkcji biznesowych. 
 

Test  Karty 
rozwiązań 
testu  

Umiejętności 

ZB_U01 
 
 
 
 
 
ZB_U02 
 
 
 
 
 
ZB_U03 
 
 
 

Potrafi wykorzystać podstawową 
wiedzę teoretyczną do praktycznej 
analizy procesów i zjawisk 
społecznych  w celu rozwiązywania 
zadań w środowisku pracy  zgodnie z 
regułami zawodowymi oraz 
etycznymi.   
Analizuje strategie biznesowe  w 
obszarze podstawowych  funkcji 
jednostek gospodarczych  i 
charakteryzuje działania 
uwzględniające perspektywę różnych 
interesariuszy , w tym interesy 
społeczne. 
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne i 
doświadczenie zawodowe do 
rozwiązywania  problemów   i 
proponuje konkretne rozstrzygnięcia  
oraz sposoby ich wdrożenia. 

Obserwacja 
form udziału w 
zajęciach oraz 
aktywności w 
trakcie 
wykonywania 
zadań i 
dyskusji 
 
 
 
 
 
Projekt  
 

Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis projektów 

Kompetencje społeczne 

ZB_K01 
 
 
ZB_K04 

Potrafi  współdziałać  i  pracować  w  
grupie, przyjmując w niej różne role, 
prowadzi dyskusje. 
Jest świadomy potrzeby ciągłego 

Obserwacja  
aktywności  
na zajęciach 
 

Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 



 

 doskonalenia  wiedzy i umiejętności 
w zmieniającym się otoczeniu 
gospodarczym i społecznym. 

 

13. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez 
studentów: 

 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
modułu 

Opis Udział w ocenie z modułu  (w 
%) 

1.  Test Słuchacz rozwiązuje test  50% 

2.  Dyskusja i 
rozwiązanie 
studium 
przypadków 

Słuchacz analizuje studia 
przypadków, prowadzi 
dyskusję o możliwych 
rozwiązaniach 

10% 

3.  Projekt  Pisemny projekt na wybrany 
temat uzgodniony z 
prowadzącym 

20% 

4.  Prezentacja  Słuchacz przygotowuje i 
przedstawia prezentację 

20% 

 

14. Literatura 
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Z. Nęcki,  Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 
1991. 
P.Catre, Ch.Fox,  Bridging The Culture Gap A Practical Guide To International Business 
Communication. 2nd ed., KOGAN PAGE London and Philadelphia, 2008. 
R.D.Lewis, When Cultures Collide. Leading Across Cultures, 3rd ed., Nicholas Breadley, 
London Boston, 2007. 

15. Język wykładowy: j. polski 

16. Zalecenia prowadzących przedmiot: brak 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA OPISU MODUŁU 

1. Nazwa modułu: 
Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji 

2. Liczba punktów ECTS: 9 
Forma zaliczenia modułu: test, 
prezentacja, praca zaliczeniowa- 
projekt 
  

3. Kierunek:  Akademia zarządzania w biznesie 3.0 

4. Organizator:  Filia w Rybniku 
 

5. Prowadzący:  dr hab. Piotr Mamet, dr Urszula Michalik, dr Ewa Wójcik, mgr Iwona 
Sznicer, mgr Daria Dorda, mgr Jolanta Filipczyk-Sikora, mgr Joanna Lipińska  

Lider: dr Ewa Wójcik 

6. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Godziny 

Wykład 20 

Ćwiczenia 44 

Inne    ⃰ - 

Razem godzin: 64 
 

7. Czas trwania modułu: 2 semestry  
Semestr rozpoczęcia modułu: zimowy 

 

8. Wymagania  
         wstępne: ukończone studia I lub II stopnia 
         dodatkowe: 
 

9. Cele modułu: 
Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnych organizacji, 
kluczowych form zarządzania oraz struktur organizacyjnych tworzonych w odpowiedzi na 
zmiany w otoczeniu, wyzwania technologiczne i rozwojowe. Istotną częścią modułu jest 
prezentacja elementów zwinnej kultury organizacji, niezbędnej do prowadzenia projektów 
metodykami zwinnymi i rozwijania konkurencyjnych na rynku produktów i usług. Uczestnicy 
poznają różne metodyki prowadzenia projektów, doboru odpowiednich narzędzi do sytuacji 
biznesowej, zarządzania różnego typu produktami (w tym procesami i usługami) za 
pomocą różnorodnych narzędzi. 
Moduł ma ponadto na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowaniem firmy w 
międzynarodowym obrocie gospodarczym, zagadnieniami dotyczącymi marketingu oraz 
funkcjami jakie spełnia public relations. 
Uczestnikom zostaną również przedstawione wiodące koncepcje biznesowe, takie jak 
społeczna odpowiedzialność biznesu, konieczność wyważonego rozwoju gospodarczo-
społecznego organizacji i gospodarek, etycznego postępowania w relacjach z różnymi 
interesariuszami.  
 

10. Metody nauczania i studiowania: 
 



 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis Godziny 

1.  Wykład interaktywny z 
wykorzystaniem 
multimediów 

Przekazanie  treści 
przedmiotu z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

20 

2.  Ćwiczenia  Dyskusja  16 

3.  Analiza przypadków Wykorzystanie techniki 
case study  

14 

4.  Warsztat  Symulacje, 
rozwiązywanie studiów 
przypadku 

14 

Razem 64 

*lektorat, laboratoria, e-learning 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis Godziny 

1.  Analiza notatek z zajęć Uporządkowanie 
wiedzy przekazanej w 
trakcie wykładów i 
ćwiczeń 

60 

2.  Rozwiązywanie studiów 
przypadku, analiza  

Analiza studiów 
przypadku, rozwiązań  

50 

3.  Studiowanie  literatury Studiowanie literatury 
przedmiotu celem 
pogłębienia treści 
przekazywanych na 
zajęciach 

60 

Razem 170 

 
Razem liczba godzin: 234 
Egzamin(y):   0 
Łącznie:  234 

11. Treść modułu: 
 

Organizacja AGILE 
1. Kultura organizacyjna. 
2. Organizacje jako systemy. 
3. Historia powstania Agile (Manifest Agile). 
4. Scrum. 
5. Samoorganizacja zespołu. 
6. świat VUCA. 
Zarządzanie projektem 
1. Model Cynefin. 
2. Projekty typu Waterfall i narzędzia do zarządzania nimi. 
3. Metodyki zwinne. 
4. Analiza ryzyka. 
5. Pozycja i autorytet kierownika projektu. 



 

6. Typowe pułapki i jak ich unikać. 
7. Zespół projektowy. 
Zarządzanie produktem 
1. Wartość biznesowa produktu. 
2. Wartość postrzegana produktu. 
3. Zarządzanie relacją z klientem. 
4. Zarządzanie relacjami z interesariuszami. 
5. Narzędzia wspierające prace z klientem i produktem: Kanwa produktu, Impact 

Mapping , Value Stream  mapping, modelowanie biznesowe, elementy design 
thinking. 

6. Rola właściciela produktu. 
Marketing and Public Relations 
1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące marketingu. 
2. Funkcje Public Relations. 
3. Narzędzia i środki wykorzystywane przez pracowników public relations.  
Firma na rynku globalnym 
1. Funkcjonowanie firmy w międzynarodowym obrocie gospodarczym. 
2. Teoria kosztów komparatywnych Davida Ricardo. 
3. Podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym. 
4. Systemy regulacji handlu zagranicznego. 
5. Formy płatności w handlu zagranicznym. 
6.  Podstawowe dokumenty, w szczególności umowa kupna-sprzedaży, umowa 

agencyjna. 
Strategie wyważonego rozwoju 
1. Globalne trendy i wyzwania otoczenia firm. 
2. Zmiany demograficzne i społeczne, wyzwania rynku pracy, nowe generacje, srebrna 

gospodarka. 
3. Cele i obszary wyważonego rozwoju ONZ. 
4. Odpowiedzialność biznesu w różnych aspektach życia gospodarczego i 

społecznego. 
5. Technologie informatyczne jako przyczyna zmian w zachowaniach konsumentów. 
6. Sposoby aktywnego oddziaływania na decyzje firm i konsumentów w celu 

ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. 
7. Grywalizacja jako narzędzie kształtowania odpowiedzialnych wyborów i decyzji 

konsumentów. 
 

12. Efekty kształcenia dla modułu, ich odniesienie do efektów dla studiów oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
dla 

Kierunku 

Efekty kształcenia dla modułu  

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektów 
kształcenia 
dla modułu 

Dokumentacja 

Wiedza 

ZB_W02 
 
 
 
ZB_W04 

Orientuje się w zagadnieniach 
zarządzania oraz polityki kadrowej i 
organizacyjnej,  przygotowania 
stanowiska pracy i programowania 
rozwoju pracownika  w wielokulturowym 
środowisku pracy. 
Zna podstawowe procesy zmian 
zachodzących w obrębie struktur sfery 

Test 
wielokrotnego 
wyboru 

Karty 
rozwiązań 
testu 
wielokrotnego 
wyboru 



 

gospodarczej i społecznej i ich elementów 
oraz ma orientację w zakresie  przyczyn i 
konsekwencji tych procesów. 

Umiejętności 

ZB_U01 
 
 
 
 
ZB_U02 
 
 
 
 
ZB_U04 
 
 

Potrafi wykorzystać podstawową 
wiedzę teoretyczną do praktycznej 
analizy procesów i zjawisk 
społecznych  w celu rozwiązywania 
zadań w środowisku pracy  zgodnie z 
regułami zawodowymi oraz 
etycznymi.  
Analizuje strategie biznesowe  w 
obszarze podstawowych  funkcji 
jednostek gospodarczych  i 
charakteryzuje działania 
uwzględniające perspektywę różnych 
interesariuszy , w tym interesy 
społeczne 
Posiada  umiejętność  rozumienia i 
analizowania zjawisk społecznych i 
ich wpływu na relacje w środowisku 
pracy oraz na tej podstawie określa 
właściwe sposoby zachowania. 

Praca 
zaliczeniowa - 
projekt  
  

Opis 
opracowanych 
projektów 

Kompetencje społeczne 

ZB_K03 
 
 
 
 
 
 
ZB_K04 
 

Dostrzega problemy związane z 
funkcjonowaniem w szeroko pojętym  
wielokulturowym środowisku biznesu 
oraz identyfikuje dylematy dotyczące 
wykonywanego zawodu,  
sprawowanej funkcji i pełnionej roli. 
gospodarczym i społecznym. 
Potrafi działać w sposób aktywny i 
przedsiębiorczy, wykazuje 
kreatywność w myśleniu. 

Obserwacja 
udziału w 
zajęciach 

Karta opisu 
aktywności na 
zajęciach 

 

13. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
modułu 

Opis Udział w ocenie z modułu (w 
%) 

1.  Test Słuchacz rozwiązuje test 
wielokrotnego wyboru bez 
możliwości korzystania z 
notatek i literatury 

30% 

2.  Projekt  Wykorzystanie narzędzi 
grywalizacji do stymulowania 
odpowiedzialnych decyzji  

40% 

3.  Aktywny udział 
w zajęciach 

Udział w prowadzeniu 
dyskusji, analiza dostępnych 
rozwiązań, uzasadnienie 
opinii. 

30% 

 



 

 
14. Literatura 

 
      Literatura obowiązkowa: 

J. Appelo, Zarzadzanie 3.0 -kierowanie zespolami z wykorzystaniem metodyk agile, wyd. 
Helion, 2011 
J. Rubin, W. Grabowski , W. Naumiuk, Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania 
zmianą, wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa, 2019. 
M.Kapusta, Zarządzanie projektami krok po kroku, wyd. Edgard, 2013. 

R.K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne ekstremalne, wyd. 
Helion, 2013. 
Scrum Guide: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-

Polish.pdf 

R.Banfield, M.Eriksson, N.Walkingshaw, Lider produktu. Jak najlepsi menedżerowie tworzą 
doskonałe produkty i budują skuteczne zespoły, wyd. Onepress, 2018. 
R. Pichler, Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci, wyd. 
Helion 
A.Osterwald, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera., 
Onepress, Gliwice, 2010 
Ph. Kotler, Marketing, Rebis Dom Wydawniczy, 2005. 
E.Michalski, Marketing, PWN, Warszawa, 2006. 
A. McAfee,  More from Less: The Surprising Story of How We Learned to Prosper Using 
Fewer Resources and What Happens Next, Scribner, 2019.  

 
      Literatura zalecana: 

L. Atkins, Coaching Agile teams, Addison-Wesley Professional, 2010. 

J. Wieczorek, Labirynty Scruma, self-publishing, Komorniki , 2017. 
Scrum Guide: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-

Polish.pdf 

M. Kopczewski, Praktyczne lekcje zarządzania projektami, wyd. Helion, 2013. 
H. Mruk, I.P.Rutkowski , Strategia produktu, wyd. PWE, 1999. 

S. Harrison, Public relations. An introduction. Second edition. Thomson. Australia. Canada. 
Mexico. 2000. 
E.F. Williams, Green Giants, AMACOM, 2015. 

15. Język wykładowy: j. polski 

16. Zalecenia prowadzących przedmiot: brak 
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https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf


 

KARTA OPISU MODUŁU 

1. Nazwa modułu: 
Kompetencje i rozwój osobisty 

2. Liczba punktów ECTS: 12 
Forma zaliczenia modułu:  
Praca zaliczeniowa. Projekt 
wdrożenia programu 
rozwojowego do organizacji. 

3. Kierunek:  Akademia zarządzania w biznesie 3.0 
 

4. Organizator:  Filia w Rybniku 
 

5. Prowadzący: dr hab. Grzegorz Głód, mgr Daria Dorda, mgr Jolanta Filipczyk-Sikora, 
mgr Joanna Lipińska 

    Lider: mgr Daria Dorda 

6. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Godziny 

Wykład 4 

Ćwiczenia 64 

Inne   ⃰ - 

Razem godzin: 68 
 

7. Czas trwania modułu:  2 semestr(y).  
        Semestr rozpoczęcia modułu: zimowy 

 

8. Wymagania  
    wstępne: ukończone studia I lub II stopnia 

       dodatkowe:                  

9. Cele modułu: 
Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami zarządzania 
zasobami ludzkimi, kierowania zespołem, zarządzania talentem i rozwojem osobistym. 
Słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu rekrutacji i doboru pracowników, 
oceny ich potencjału, planowania ścieżek rozwoju kariery, doskonalenia i motywowania 
pracowników. Moduł jest również ukierunkowany na przekazanie wiedzy dotyczącej 
przywództwa w zespole, coachingu i mentoringu, kluczowych procesów decyzyjnych 
oraz sposobów walki ze stresem. Ponadto zostaną wykształcone umiejętności 
podejmowania decyzji w środowisku pracy, zarządzania sytuacyjnego, rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych, twórczego myślenia. Słuchacze zdobędą niezbędne kompetencje 
do kształtowania samorozwoju i budowy własnej ścieżki kariery zawodowej. 
 

10. Metody nauczania i studiowania: 
 
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis Godziny 

1.  Wykład interaktywny z 
wykorzystaniem 
multimediów 

Przekazanie treści 
przedmiotu z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

4 



 

2.  Ćwiczenia Prowadzenie dyskusji  30 

3.  Analiza case study Rozwiązywanie 
studiów przypadku w 
oparciu o zdobytą 
wiedzę  

32 

Razem 68 

*lektorat, laboratoria, e-learning 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis Godziny 

1.  Analiza notatek z zajęć Uporządkowanie 
wiedzy przekazanej w 
trakcie wykładu i 
ćwiczeń 

72 

2.  Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Przegląd rozwiązań 
stosowanych w 
praktyce biznesowej z 
wykorzystaniem 
różnych  materiałów 
źródłowych  

80 

3.  Studiowanie literatury Studiowanie literatury 
przedmiotu celem 
pogłębienia treści 
przekazanych na 
zajęciach 

80 

Razem 232 

 
Razem liczba godzin: 300 
Egzamin(y):   0 
Łącznie:  300 

11. Treść modułu: 
 

Human Resources Management 
1. Techniki rekrutacji i doboru pracowników. 
2. Charakterystyka stanowiska pracy, profil kandydata. 
3. Aspekty rozwoju pracowników, oceny potencjału, planowania ścieżek kariery. 
4. Analiza potrzeb szkoleniowych. 
5. Doskonalenie i  motywowanie pracowników. 
Kierowanie zespołem 
1. Kierowanie zespołem jako kompetencja menedżerska. 
2. Charakterystyka grupy i zespołu. 
3. Uwarunkowania i etapy budowania zespołu. 
4. Wybrane metody motywowania zespołu; koncepcja empowerment`u. 
5.  Formy i zasady komunikowania, rola inteligencji emocjonalnej. 
6.  Istota przywództwa, koncepcje przywództwa charyzmatycznego, transakcyjnego i 

transformacyjnego. 
7. Podstawowe problemy w kierowaniu zespołem (dylematy zespołowego 

podejmowania decyzji, trudności w komunikowaniu i konflikty). 
Trening  menedżerski 
1. Menedżer a lider. 
2. Szef to zawód - kompetencje menedżera. 
3. Zarządzanie sytuacyjne. 



 

4. Pułapka charyzmy. 
5. Zarządzanie 3.0. 
6. Elementy system thinking. 
7. Model GROW. 
Coaching. Mentoring 
1. Uczenie się dorosłych – proces. 
2. Model rozwoju i uczenia się 70-20-10. 
3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. 
4. Trójkąt kompetencji. 
5. Coaching a mentoring rozróżnienie. 
6. Programy mentoringowe, case study. 
7. Rynek usług rozwojowych. 
Proces decyzyjny 
1. Podejmowanie decyzji w warunkach braku danych. 
2. Rola heurystyk i błędów poznawczych. 
3. Rola zespołowości i bezpieczeństwa emocjonalnego. 
4. Rola kultury organizacyjnej. 
5. Rola porażek i narzędzia jej analizy. 
6. Lider jako agent zmiany. 
Zarządzanie talentem. Rozwój osobisty 
1. Planowanie rozwoju. 
2. Narzędzia wspierające rozwój podwładnych - 9 box. 
3. Kompetencje i  elementy składowe. 
4. Myślenie krytyczne. 
5. Unikanie błędów w dużych programach talentowych w organizacjach.  
Zarządzanie stresem 
1. Reakcja walki, ucieczki - biochemia reakcji stresowej. 
2. Pętla stresu. 
3. Akceptacja stresu. 
4. Stres a wyzwania i rozwój. 
5. Dlaczego życie z sensem musi być stresujące? 
6. Wypalenie zawodowe. 
7. Uważność (mindfulness) 

12. Efekty kształcenia dla modułu, ich odniesienie do efektów dla studiów oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
dla 

Kierunku 

Efekty kształcenia dla modułu  

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektów 
kształcenia 
dla modułu 

Dokumentacja 

Wiedza 

ZB_W02 

 

 

 

 

BPA_W03 

 

 

 

Orientuje się w zagadnieniach 
zarządzania oraz polityki kadrowej i 
organizacyjnej,  przygotowania 
stanowiska pracy i programowania 
rozwoju pracownika  w 
wielokulturowym środowisku pracy.   
Ma podstawową wiedzę o podmiotach 
gospodarczych oraz  procesach 
decyzyjnych w zakresie  realizacji  
podstawowych funkcji biznesowych, w 
tym związanych z rozwojem 

Projekt 
wdrożenia 
programu 
rozwojowego 
do organizacji 

Opis projektów  



 

indywidualnej przedsiębiorczości. 

Umiejętności 

ZB_U03 

 

 

 

 

ZB_U04 

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną 
oraz umiejętności praktyczne i 
doświadczenie zawodowe do 
rozwiązywania  problemów   i 
proponuje konkretne rozstrzygnięcia  
oraz sposoby ich wdrożenia. 
Posiada  umiejętność  rozumienia i 
analizowania zjawisk społecznych i 
ich wpływu na relacje w środowisku 
pracy oraz na tej podstawie określa 
właściwe sposoby zachowania. 

Projekt 
wdrożenia 
programu 
rozwojowego 
do organizacji 

Opis projektów  

Kompetencje społeczne 

ZB_K01 

 

 

ZB_K02 

 

ZB_K04 

 

 

Potrafi  współdziałać  i  pracować  w  
grupie, przyjmując w niej różne role, 
prowadzi dyskusje. 
Potrafi określić priorytety w celu 
zrealizowania konkretnego zadania 
indywidualnego oraz grupowego. 
Potrafi działać w sposób aktywny i 
przedsiębiorczy, wykazuje 
kreatywność w myśleniu. 

Obserwacja 
form udziału w 
zajęciach oraz 
aktywności w 
trakcie 
wykonywania 
zadań 
 

Karta opisu 
udziału w 
zajęciach 

 

13. Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia 
modułu 

Opis Udział w ocenie z modułu (w 
%) 

1.  Projekt  Przygotowanie projektów 
wdrożenia programu 
rozwojowego 

60% 

2.  Aktywny udział 
w zajęciach 

Współdziałanie w grupie w 
celu zrealizowania zadań. 
Prowadzenie dyskusji, 
analiza rozwiązań. 

40% 

 

 
14. Literatura 

 
      Literatura obowiązkowa: 

J. Penc, Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000. 
U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 
2003. 
S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004. 
S. Sinek, Liderzy jedza na końcu,  

L.N. Essex, M. E. Kusy, Podręczny poradnik menedżera. Wolters Kluwer, Warszawa 
2010. 
A.K.Koźmiński, Koniec świata menedżerów. Wydawnictwo  WAiP  Warszawa 2010. 
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