
Załącznik nr 5 

do  Uchwały nr 1647 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

Przywództwo w biznesie 
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. 

 

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-ES1-3PBI 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Do wyboru (ME_4) 

Dziedzina i dyscyplina nauki Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu 

Rok studiów/semestr Rok III (semestr 6) 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć             

i egzaminów) 

Zarządzanie 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykłady: 15 godz. 

Ćwiczenia: 15 godz. 

Założenia i cele przedmiotu 

Współczesne organizacje gospodarcze funkcjonują w otoczeniu o turbulentnym 

charakterze. W takich warunkach potrzebne są jednostki, które przejmując stery 

organizacji są nie tylko w stanie nadać im właściwy kierunek, ale przede wszystkim 

utrzymać je na właściwym kursie, zgodnym z zasadami etyki. W związku z tym, celem 

przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami sprawowania władzy 

w organizacji, a także teoriami wskazującymi na różne modele przywództwa. Ponadto 

stworzone zostaną warunki do rozwoju umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji, 

kreowaniem wizji, budowaniem zespołów, a przede wszystkim przyjmowaniem etycznej 

postawy wobec innych członków organizacji, jak również wobec otoczenia.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład konwersatoryjny wspomagany materiałami multimedialnymi 

Konsultacje 

Studia przypadków - grupowe, związane z realnymi wyzwaniami stojącymi przed 

decydentami 

Prezentacje multimedialne przedstawiające sylwetki liderów biznesu 

 

Formy zaliczenia przedmiotu:  

- (wykłady) egzamin pisemny składający się z części testowej oraz opisowej; 

- (ćwiczenia)  zaliczenie na podstawie uzyskanych wyników z aktywności przewidzianych na 

zajęcia. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. E1A_U03 gromadzi i przetwarza informacje gospodarcze oraz wykorzystuje 

podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  przyczyn i skutków działalności 

gospodarczej.  

S1A_U02  

S1A_U03 

2. E1A_U07 analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i 

uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie   

S1A_U06 

S1A_U07 
3. E1A_U09 potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami 

gospodarczymi   

S1A_U05 

S1A_U07 



4. E1A_K03 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach 

i instytucjach gospodarczych   
S1A_K05 

5. E1A_K04 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykazując 

odpowiedzialność za pracę własną i innych   
S1A_K02 

6. E1A_K06 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc 

jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji   

S1A_K03 

S1A_K04 
7. E1A_K07 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne i moralne 

związane z aktywnością gospodarczą i pozagospodarczą.   

S1A_K03 

S1A_K04 
 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Przygotowanie do wykładów - 5 godz. 

Udział w wykładach - 15 godz. 

Studia literaturowe - 15 godz. 

Przygotowanie do egzaminu - 5 godz. 

Konsultacje  - 10 godz. 

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach - 15 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 1,6 

o charakterze praktycznym 25 1,0 

  

Data opracowania: 10.02.2015r 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Marek Kruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Przywództwo w biznesie 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3PBI  

Nazwa kierunku Ekonomia Studia pierwszego stopnia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie  

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr Rok III (semestr 6) 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 
Wykład: 15 godzin 

Liczba punktów ECTS Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Prowadzący  Dr Marek Kruk 

Treści merytoryczne przedmiotu Pojęcie i istota władzy w organizacji 

Wybrane teorie przywództwa  

Kompetencje przywódcze 

Charakterystyka globalnych liderów 

Wizjonerskie przywództwo 

Budowa zespołu 

Zasady etyki liderów 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

E1A_U03 gromadzi i przetwarza informacje gospodarcze oraz 

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  

przyczyn i skutków działalności gospodarczej - egzamin pisemny 

część otwarta 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę pozytywną 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. R.Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego 

biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

"Dom Organizatora", Toruń 2008 

2. J.M.Kouzes, B.Z.Posner, Przywództwo i jego wyzwania, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2010 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

3. A.Havard, Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk 2011 

4. A.Drzewiecki, D.Chełmiński, E.Kubica, Dobre przywództwo, 

Oficyna Wolters Kliwer, 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. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

 

 

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 Przywództwo w biznesie 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3PBI  

Nazwa kierunku Ekonomia Studia pierwszego stopnia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie  

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr Rok III (semestr 6) 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia - 15 godz. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  mgr Stanislav Pilžys 

Treści merytoryczne przedmiotu Lider a menedżer - rodzaje  władzy w organizacji 

Teorie przywództwa a praktyka w organizacjach 

Sylwetki liderów w biznesie 

Wyzwania liderów jutra 

Tworzenie atrakcyjnej wizji 

Budowa zespołu - warunek efektywności 

Dylematy etyczne liderów biznesu 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

E1A_U03 gromadzi i przetwarza informacje gospodarcze oraz 

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  

przyczyn i skutków działalności gospodarczej 

- studia przypadków  

E1A_U07 analizuje rozwiązania konkretnych problemów 

gospodarczych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym 

zakresie 

- studia przypadków  

E1A_U09 potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi 

zasobami gospodarczymi 

- studia przypadków 

E1A_K03 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych  

- studia przypadków 

E1A_K04 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

wykazując odpowiedzialność za pracę własną i innych  

- studia przypadków 

- prezentacje multimedialne przedstawiające praktyczne 

zastosowanie 

E1A_K06 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i 

konsekwencji  

- studia przypadków 

E1A_K07 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne i 

moralne związane z aktywnością gospodarczą i pozagospodarczą. 

- studia przypadków 



                                                                                                                                                         
Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 

- obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność 

nieusprawiedliwioną w semestrze, w przypadku nieobecności 

usprawiedliwionych konieczność odrobienia ćwiczeń na 

konsultacjach, w przypadku łącznej nieobecności na 1/2 zajęć brak 

możliwości zaliczenia ćwiczeń ); 

- aktywność na zajęciach (10% oceny końcowej);  

- rozwiązywanie studiów przypadku (60% oceny końcowej) 

- prezentacje multimedialne (30% oceny końcowej) 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. R.Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego 

biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

"Dom Organizatora", Toruń 2008 

2. J.M.Kouzes, B.Z.Posner, Przywództwo i jego wyzwania, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2010 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

3. A.Havard, Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk 2011 

A.Drzewiecki, D.Chełmiński, E.Kubica, Dobre przywództwo, 

Oficyna Wolters Kliwer, Warszawa 2011 

 

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

 


