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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi, PG_00059514

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne 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 Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marzena Banaszek
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Marzena Banaszek

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zarządzanie zasobami ludzkimi, W, MiBM, O, sem.2, sem.4, zimowy 22/23 (PG_00059514) 
(PG_00059520) - Moodle ID: 26304
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26304

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

20 0.0 0.0 20

Cel przedmiotu Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i 
zbiorowymi stosunkami pracy, poznanie podstawowych narzędzi i strategii zarządzania zasobami pracy w 
organizacji oraz najważniejszych problemów i wyzwań w tym zakresie. Wykład ma wskazać kierunek 
dalszego samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W11] ma uporządkowaną 
wiedzę  przydatną do rozumienia  
pozatechnicznych uwarunkowań 
związanych z wykonywaniem 
zawodu inżyniera oraz ich 
uwzględniania w praktyce 
inżynierskiej; ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie własności 
intelektualnej, zarządzania i 
organizacji procesów 
wytwórczych, w tym zarządzania 
jakością i cyklem życia wyrobu

Student ma uporządkowaną 
wiedzę przydatną do rozumienia 
pozatechnicznych uwarunkowań 
związanych z wykonywaniem 
zawodu inżyniera oraz ich 
uwzględniania w praktyce 
inżynierskiej; ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie własności 
intelektualnej, zarządzania i 
organizacji procesów 
wytwórczych, w tym zarządzania 
jakością i cyklem życia wyrobu.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_K03] rozumie wagę 
konieczności rozstrzygania 
dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu i 
zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy w procesach 
wytwórczych i eksploatacji 
maszyn i urządzeń

Student rozumie wagę 
konieczności rozstrzygania 
dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu i 
zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy w procesach 
wytwórczych i eksploatacji 
maszyn i urządzeń.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_K02] prawidłowo rozpoznaje 
problemy zawodowe oraz potrafi 
określić priorytety i hierarchię, 
wykorzystując wiedzę w 
rozwiązywaniu problemów

Student prawidłowo rozpoznaje 
problemy zawodowe oraz potrafi 
określić priorytety i hierarchię, 
wykorzystując wiedzę w 
rozwiązywaniu problemów.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania. Kierowanie zespołami ludzkimi: style kierowania, cechy 
efektywnego zespołu. Komunikacja w organizacji: podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
indywidualne style komunikowania, techniki zadawania pytań, sztuka aktywnego słuchania, bariery 
komunikacyjne, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, modele przepływu informacji i ich optymalizacja. 
Motywowanie w zarządzaniu: istota motywacji, zasady i środki pobudzania motywacji. Zarządzanie czasem i 
jego rola w planowaniu i kierowaniu pracą zespołu. Style kierowania zespołem: efektywność 
poszczególnych stylów kierowania, wybór stylu kierowania odpowiedniego dla stadium rozwoju zespołu, 
kompetencje społeczne efektywnego kierownika. Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i 
kierownika.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Praca semestralna 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna 
Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
2. Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Tworzenie 
kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2011
3. Jamka B. , Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: 
zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania 
różnorodnością, Oficyna Ekonomiczna Grupa WoltersKluwer, 
Warszawa 2011
4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie procesy 
metody, PWE, Warszawa, 2018
5. Listwan T. ( red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2010

Uzupełniająca lista lektur 1. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Praca zbiorowa 
pod red. A. Pocztowskiego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
2. Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Polska Fundacja 
Promocji Kadr, Warszawa 2002
3. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w małych i 
średnich przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. H. Króla i A. 
Ludwiczyńskiego. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Zarządzania im. 
L. Koźmińskiego, Warszawa 2004

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Omów czynniki kształtujące strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Przedstaw metody i zasady stymulacji rozwoju zawodowego pracownika.

Przedyskutuj rolę związków zawodowych w zakładzie pracy.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


