
 

Zarządzanie 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1PZA 

Język przedmiotu polski. 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 

Rok studiów /semestr I rok II semestr. 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Brak wymagań wstępnych 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

wykład – 30 godz. 

ćwiczenia – 30 godz. 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest nabycie przez studentów podstaw wiedzy teoretycznej i umiejętności  

stosowania terminologii nauk o zarządzaniu; zrozumienie podstawowych koncepcji i metod 

organizacji i zarządzania; zrozumienie powiązań między obszarami i funkcjami 

zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach. 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. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów kursowych obejmujących najważniejsze treści 

związane z tematyką zajęć oraz ćwiczeń mających za zadanie skonsolidowanie i utrwalenie 

wiedzy przekazanej studentom w trakcie wykładów i pogłębionej poprzez studiowanie 

literatury przedmiotu. Oba rodzaje zajęć prowadzone będą z wykorzystaniem technik 

multimedialnych oraz odniesieniem do praktycznych przykładów.  

Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Na ocenę studenta składają się punkty 

uzyskane za: aktywność w dyskusjach dydaktycznych, umiejętność rozwiązywania studiów 

przypadków, praca w grupach, zaliczenie kolokwium w formie testu (pytania otwarte i 

zamknięte); 

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Przewiduje się organizację 

egzaminu w formie testu pisemnego (pytania otwarte, zamknięte) 

 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. posiada wiedzę na temat podstawowych metod organizacji i zarządzania E1A_W04 
2. zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości E1A_W06 

3. potrafi identyfikować role i umiejętności menadżerskie i ich wpływ na możliwości 

realizacji funkcji zarządzania w organizacji 

E1A_U09 

E1A_U18 

4. potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zarządzania, 

związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i 

makroekonomicznej 

E1A_U02 

E1A_U07 

E1A_U08 

E1A_U10 

5. umie, z wykorzystaniem narzędzi zarządzania, opisywać i analizować procesy 

związane z funkcjonowaniem świata organizacji, rozumie zachowania organizacji i 

E1A_U02 

E1A_U07 



ludzi w zmieniającym się otoczeniu E1A_U08 

6. umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu ekonomii i 

zarządzania 

E1A_U02 

E1A_U06 

E1A_U07 

E1A_U09 

E1A_U10 

7. umie wykorzystywać zdobytą wiedzę do podejmowania decyzji, rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

E1A_U06 

E1A_U07 

E1A_U09 

E1A_U18 

8. ma umiejętność pozyskiwania i integracji informacji z różnych źródeł, w tym baz 

danych i literatury 

E1A_U02 

E1A_U08 

9. potrafi współdziałać i pracować w grupie 
E1A_K03 

E1A_K04 

10. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy E1A_K05 

11. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
E1A_K06 

E1A_K07 

  
 

Punkty ECTS 7 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

- udział w wykładach 30 

- udział w ćwiczeniach 30 

- przygotowanie do zajęć 35 

- przygotowanie do kolokwium 10 

- realizacja zadań projektowych 30 

- udział w konsultacjach 10 

- przygotowanie do egzaminu 20 

- udział w egzaminie 2 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 72 2,88 

o charakterze praktycznym 95 3,8 

  

Data opracowania: 06.02.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr Adam Tomanek 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Zarządzanie 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1PZA  

Nazwa kierunku Ekonomia. 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Eknomiczno-Informatyczny. 

Język przedmiotu Polski. 

Rok studiów/ semestr 

 

I rok 2 semestr. 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych wykład – 30 godz. 



oraz forma prowadzenia zajęć ćwiczenia – 30 godz. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

dr Adam Tomanek. 

Treści merytoryczne przedmiotu 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) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

- pisemna lub ustna odpowiedź na zadawane pytania (w toku 

egzaminu); 

- analiza studiów przypadku, analiza kwestii problemowych 

prowadzona w formie dyskusji 

-  prezentacje multimedialne na wskazane przez prowadzącego 

tematy problemowe  

- udział w dyskusji, w tym dyskusji panelowej na wskazany przez 

prowadzącego zajęcia temat problemowy 

- sprawdzenie testowe 

- dyskusja na temat metod organizacji i zarządzania w 

administracji (ćwiczenia); 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów kursowych 

obejmujących najważniejsze treści związane z tematyką zajęć oraz 

ćwiczeń mających za zadanie skonsolidowanie i utrwalenie wiedzy 

przekazanej studentom w trakcie wykładów i pogłębionej poprzez 

studiowanie literatury przedmiotu. Oba rodzaje zajęć prowadzone 

będą z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz odniesieniem 

do praktycznych przykładów.  

Na ćwiczeniach obowiązuje system punktowy. Na ocenę studenta 

składają się punkty uzyskane za: aktywność w dyskusjach 

dydaktycznych, umiejętność rozwiązywania studiów przypadków, 

praca w grupach, zaliczenie kolokwium w formie testu (pytania 

otwarte i zamknięte); 

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Przewiduje się organizację egzaminu w formie testu pisemnego 

(pytania otwarte, zamknięte) 

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych – 2. 

Pozostałe nieobecności powinny być zaliczone w formie ustnej na 

konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia.. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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

Warszawa 2009 

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W.,  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 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

ZARZĄDZANIE – ćwiczenia  
 

A. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1PZA 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 1 / semestr 2 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  dr Henryk Ziemski 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Zarządzanie, zagadnienia wprowadzające. Istota procesu 

zarządzania.  

2. Komunikowanie interpersonalne w organizacji. Proces 

komunikacji, bariery. Style komunikowania.  

3. Kształtowanie kultury organizacji. Pojęcie, poziomy, 

uwarunkowania. 

4. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania. 

5. Menedżer w organizacji. Role i umiejętności kierownicze.  

6. Funkcje zarządzania. Kryteria oceny efektywności 

działań.  

7. Otoczenie organizacji. Metody analizy strategicznej. 

Strategia organizacji.  

8. Planowanie w organizacji. Plany strategiczne, operacyjne 

i taktyczne.  

9. Procesy decyzyjne w organizacji. Rodzaje decyzji i 

warunki ich podejmowania.  

10. Technologie informacyjne wspierające procesy 

decyzyjne.  

11. Organizowanie. Formalizacja organizacji. Rodzaje 

struktur, uwarunkowania i kierunki ewolucji.  

12. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Modele polityki 

personalnej. 

13. Model procesu zmian. Obszary zmian w organizacjach. 

Źródła oporu.  

14. Rodzaje rekrutacji. Rozwój potencjału pracy.  

15. Motywacja i przywództwo w organizacji. Style 

kierowania.  



                                                                                                                                                         

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i 

formach prowadzenia działalności gospodarczej i ich 

mechanizmach.  

2. Student potrafi gromadzić i przetwarzać informacje 

gospodarcze oraz wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną do analizy zjawisk,  przyczyn i skutków 

działalności gospodarczej. 

3. Student posiada umiejętność analizowania i 

przewidywania zachowań podmiotów gospodarczych oraz 

ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji. 

4. Student potrafi samodzielnie dokształcać się. 

5. Student posiada umiejętność przygotowania prac 

pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz 

literatury przedmiotu. 

6. Student w wypowiedziach ustnych prawidłowo 

wykorzystuje kategorie  ekonomiczne. 

7. Student jest przygotowany do komunikowania się z 

otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania 

swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu 

informacji. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

Kolokwium w formie testu oraz pytań otwartych, aktywność 

na ćwiczeniach, analiza przypadku, prezentacje – dotyczy to 

efektów: K_W06, K_U03, K_U08, K_U17, K_U20, K_U22, 

K_K10 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Praca Studenta na ćwiczeniach oceniana jest na podstawie:  

 kolokwium w formie testu oraz pytań otwartych 

(należy uzyskać co najmniej 51% punktów), 

 aktywności na zajęciach (odpowiadanie na pytania, 

dyskusja, praca w grupach, studia przypadku), 

 oraz prezentacji.  

Suma zdobytych punktów z:  

 kolokwium,  

 za aktywność na ćwiczeniach, 

 prezentacji. 

decyduje o wysokości oceny z ćwiczeń.  

Dodatkowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 

obowiązkowa obecność na ćwiczeniach z dozwolonym 

opuszczeniem do 4 godzin akademickich bez zaświadczenia 

usprawiedliwiającego nieobecność. Każde kolejne 

opuszczone zajęcie wymaga zaliczenia opuszczonego 

tematu w czasie konsultacji.  
Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Literatura podstawowa: 

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. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. 

PWE, Warszawa 2011 
         

 

Henryk Ziemski…………………..  

 
       podpis osoby składającej sylabus 


