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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie, PG_00039608

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Alicja Sekuła
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Alicja Sekuła

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Student posiada podstawową 
wiedzę z zakresu organizacji i 
zarządzania.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Student potrafi wybrać najlepszą 
formę organizacyjno-prawną dla 
określonej działalności publicznej, 
gospodarczej lub społecznej.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Student potrafi sformułować cele 
organizacji, przygotować 
biznesplan, opracować strategię 
dla organizacji, zaprojektować 
strukturę organizacyjną.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu 1.Organizacja, cechy organizacji, 2.Cele, otoczenie, zasoby organizacji 3.Geneza, istota zarządzania 
4.Funkcje zarządzania 5.Strategie organizacji 6.Struktury organizacyjne 7.Formy organizacyjno-prawne 
organizacji

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie wymagane

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2008,

 

R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001,

P. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005,

A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2012,

J. Penc, Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SLG ITC, Warszawa 
2005,

M. Dołhasz, J. Fundaliński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy 
zarządzania. Koncepcje, strategie, zastosowania, PWN, Warszawa 
2009,

B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2011,

Sz. Cyfert, K. Krzakiewicz, Wprowadzenie do nauki o organizacji, UE, 
Poznań 2017,

J. Żbikowski, Teoria organizacji i zarządzania, Akademia Bydgoska, 
Bydgoszcz 2004,

Uzupełniająca lista lektur Ustawy, m.in.:

 

Kodeks spółek handlowych,

Kodeks cywilny,

Prawo przedsiębiorców,

Prawo spółdzielcze,

o spółdzielniach mieszkaniowych,

Prawo o stowarzyszeniach,

o fundacjach,

- o finansach publicznych.

Adresy eZasobów Uzupełniające
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25873 - Link 
do przedmiotu na eNauczaniu

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Podział otoczenia. Funkcje zarządzania. Biznesplan. Struktury organizacyjne. Teorie motywacji. Etapy 
kontroli. Rodzaje spółek handlowych. Stowarzyszenia i fundacje. 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


