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GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM 

 

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 drugiego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2- 1GKL 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy 

Rok studiów /semestr I rok studiów, semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Brak wymagań wstępnych 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem na 

formy prowadzenia zajęć 

45 godzin: 

15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń, 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej 

gospodarowania kapitałem ludzkim w skali gospodarki oraz na poziomie organizacji. 

Celem jest także ukształtowanie świadomości, że w obecnej dobie kapitał ludzki jest 

najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego i rozwoju każdej organizacji. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład, prezentacje multimedialne, studia przypadków, referaty, zadania grupowe. 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych efektów 

kształcenia 

1. Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli kapitału ludzkiego w gospodarce i 

przedsiębiorstwie 

E2_W05 ma rozszerzoną wiedzę o 

człowieku jako twórcy i aktywnym 

uczestniku struktur gospodarczych i 

zasad ich funkcjonowania 

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad, reguł i instrumentów 

wykorzystywanych w ramach gospodarowania kapitałem ludzkim na poziomie 

gospodarki i przedsiębiorstwa 

E2_ W07 ma pogłębioną wiedzę o 

normach i regułach (prawnych, 

organizacyjnych, etycznych) 

organizujących struktury i instytucje 

ekonomiczne i rządzących nimi 

prawidłowościach oraz o ich źródłach, 

naturze, zmianach i sposobach 

działania 

3. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania określonych problemów z 

zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim 

E2_U07 wykorzystuje zdobytą wiedzę z 

zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin 

komplementarnych do proponowania 

rozwiązań i samodzielnego 

rozstrzygania konkretnych problemów 

4. Potrafi współpracować w grupie 

E2 _K02 potrafi pracować w grupie 

przyjmując w niej różne role 

szczególnie role przywódcy 



 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w wykładach - 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach -30 godz. Przygotowanie do ćwiczeń - 22 Przygotowanie prezentacji/referatu -10 

Studia literaturowe —34 godz. Konsultacje —7 godz. 

Przygotowanie do egzaminu — 30 godz. Udział w egzaminie —2 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 54 2,16 

o charakterze praktycznym   

  

Data opracowania: 15.03.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Alina  Grynia 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 
BI. - WYKŁAD 

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 
Nazwa przedmiotu 

 

Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim 

Kod przedmiotu 1000-ES2- 1GKL 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 1 rok, I semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin - wykład w formie tradycyjnej 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  dr Alina Grynia 

Treści merytoryczne przedmiotu Temat 1. Rozwój teorii kapitału ludzkiego 

Temat II. Istota i znaczenie kapitału ludzkiego na poziomie 

gospodarki, organizacji i jednostki 

Temat III Inwestycje w kapitał ludzki na poziomie gospodarki 

Temat IV Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim na 

poziomie organizacji 

Temat IV Obszary gospodarowania kapitałem ludzkim w 

organizacji. Podstawowe działania i problem 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

GKL_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli kapitału ludzkiego 

w gospodarce i przedsiębiorstwie - egzamin pisemny, 

GKL_W02Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad, reguł i 

instrumentów wykorzystywanych w ramach gospodarowania 

kapitałem ludzkim na poziomie gospodarki i przedsiębiorstwa - 

egzamin pisemny 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny co 
najmniej dostatecznej z zaliczenia. 

Egzamin w formie pisemnej zawierający pytania otwarte. Na ocenę 

dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Czajka, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, wyd. 

UwB, Białystok 2011, 

2. W. Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, 

Gospodarowania kapitałem ludzkim, Wyd. Zapol, Szczecin 

2010. 

Literatura uzupełniająca: 



1. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, pod red. U. 

Gołaszewskiej-Kaczan, Wyd. UwB, Białystok 2002. 

2. A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008, 

3. H. Król, A. Ludwiczyński,  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wyd. 

PWN, Warszawa 2006. 

 

 
BII. - ĆWICZENIA 

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 
Nazwa przedmiotu 

 

Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim 

Kod przedmiotu 1000-ES2- 1GKL 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski. 

Rok studiów/ semestr 1 rok, I semestr. 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń - wykład w formie tradycyjnej 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  dr Alina  Grynia, dr Justyna Lučinska 

Treści merytoryczne przedmiotu Temat I. Kapitał ludzki w naukach ekonomicznych 

Temat II Inwestycje w kapitał ludzki na poziomie gospodarki - 

charakterystyka poszczególnych obszarów inwestycji 

Temat III Wprowadzenie do gospodarowania kapitałem ludzkim 

na poziomie organizacji 

Temat IV Pozyskiwanie do organizacji pracowników o 

odpowiednim kapitale 

Temat V Utrzymanie kapitału ludzkiego w organizacji 

Inwestowanie w kapitał ludzki na poziomie organizacji  

Temat VI Pomiar kapitału ludzkiego. Ryzyko personalne 

 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

GKL_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli kapitału 

ludzkiego w gospodarce i przedsiębiorstwie - rozwiązywanie 

studiów przypadków, przygotowanie prezentacji/referatu, 

udział w dyskusjach 

GKL _W02Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad, reguł i 

instrumentów wykorzystywanych w ramach gospodarowania 

kapitałem ludzkim na poziomie gospodarki i przedsiębiorstwa - 

rozwiązywanie studiów przypadków, przygotowanie 

prezentacji/referatu, udział w dyskusjach  

GKL_ U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania 

określonych problemów z zakresu gospodarowania kapitałem 

ludzkim - rozwiązywanie studiów przypadków, przygotowanie 

prezentacji/referatu, udział w dyskusjach  

GKL _KI Potrafi współpracować w grupie - udział w grupowym 

rozwiązywaniu studiów przypadków, w zadaniach grupowych 

grupowe przygotowanie prezentacji/referatu 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Student uzyskuje zaliczenie zdobywając minimum 50% punktów 

możliwych do zdobycia, przy co najwyżej 2 nieobecnościach na 

zajęciach.. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Czajka, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, wyd. 

UwB, Białystok 2011, 

2. W. Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, 

Gospodarowania kapitałem ludzkim, Wyd. Zapol, 

Szczecin 2010. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, pod red. U. 



Gołaszewskiej-Kaczan, Wyd. UwB, Białystok 2002. 

2. A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem 

ludzkim, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008. 
 

 

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 

 


