
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1 rok/II sem 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

03000800 Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1PZA 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 
7 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Zarządzanie 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Podstawowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Ireneusz Janiuk, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Ireneusz Janiuk, dr 

 
Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Ireneusz Janiuk, dr; Adam Tomanek, dr 
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

   

 

Założenia i cel przedmiotu 

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także 
praktycznych zasady i prawidłowości procesu zarządzania. Po zakończeniu zajęć 

studenci powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu, a także 
rozumieć podstawowe koncepcje i metody zarządzania. Powinni też umieć 
rozwiązywać praktyczne problemy związane z obszarami i funkcjami zarządzania 

w organizacji. Zdobyta wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów 
jak: Zachowania Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu. 

 

Wymagania wstępne 

Brak wymagań wstępnych 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W trakcie zajęć studenci identyfikują funkcje kierownicze, role oraz umiejętności 
menedżerskie. Poznają zakres i rodzaje planowania oraz warunki podejmowania 

decyzji. W procesie dydaktycznym zapoznają się z istotą motywacji, 
przywództwa, a także stylami kierowania. Poddają analizie politykę kadrową oraz 

proces rekrutacji. Analizują też uwarunkowania kultury organizacyjnej. 
 

Wykład 

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Zarządzanie, zagadnienia wprowadzające. 
Istota procesu zarządzania. 

2 godz 

2. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania. 2 godz 

3. Menedżer w organizacji. Role i umiejętności kierownicze. 2 godz 

4. Funkcje zarządzania. Kryteria oceny efektywności działań. 2 godz 

5. Otoczenie organizacji. Metody analizy strategicznej. 
Strategia organizacji. 

2 godz 

6. Planowanie w organizacji. Plany strategiczne, operacyjne i taktyczne. 2 godz 

7. Procesy decyzyjne w organizacji. 

Rodzaje decyzji i warunki ich podejmowania. 

2 godz 

8. Technologie informacyjne wspierające procesy decyzyjne. 2 godz 

9. Organizowanie. Formalizacja organizacji. 

Rodzaje struktur, uwarunkowania i kierunki ewolucji. 

2 godz 

10.Zarządzanie zasobami ludzkimi. Modele polityki personalnej.  2 godz 

11.Model procesu zmian. Obszary zmian w organizacjach. Źródła oporu. 2 godz 

12.Rodzaje rekrutacji. Rozwój potencjału pracy. 2 godz 

13.Motywacja i przywództwo w organizacji. Style kierowania. 2 godz 

14.Komunikowanie interpersonalne w organizacji. Proces komunikacji, 
bariery. Style komunikowania. 

2 godz 

15.Kształtowanie kultury organizacji. Pojęcie, poziomy i uwarunkowania. 2 godz 

Razem godzin 30godz 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Tematyka ćwiczeń pokrywa się z tematyką wykładów  

Razem godzin 30godz 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

 

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2009 

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, 
Warszawa 2007 

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2001, 

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Nauka kończy się egzaminem, którego zakres obejmuje wiedzę z wykładu oraz 
zalecanej literatury. Ocena z egzaminu: 3,0 (51-69%); 3,5 (70-79%); 4,0 (80-
89%); 4,5 (90-94%); 5,0 (95-100%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 

uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń jest odzwierciedleniem pracy 
studenta na zajęciach (przygotowanie do zajęć, aktywność, umiejętność 

rozwiązywania studiów przypadków). 

 


