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Organizacja i zarządzanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I8A.1519.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Rutkiewicz

Pozostali prowadzący Krzysztof Rutkiewicz

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach przedmiotu określa się obiekt zarządzania, mówi się o otoczeniu firmy i jego składnikach. Omawia się
składniki i funkcje zarządzania, podejmuje się zagadnienia struktur organizacyjnych. Prezentuje się kierunki
i nurty w nauce o zarządzaniu. Uwarunkowania społeczeństwa postindustrialnego jako czynniki zarządzania
współczesną firma. Umiejętność zarządzania samym sobą jako warunek zarządzania instytucją. Cechy
osobowościowe, doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna jako wyznaczniki sukcesu menedżera.
Organizacja i jej otoczenie jako obiekt zarządzania. Składniki i funkcje zarządzania. Zarządzanie jako proces
decyzyjny. Prakseologia w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi i kultura organizacyjna. Kierunki i nurty
w zarządzaniu i ich ewolucja.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student wie czym jest organizacja i jej otoczenie, zna
składniki i funkcje zarządzania, wie na czym polegają
procesy decyzyjne. Wie czym jest struktura
organizacyjna, zna zasady i sposoby jej tworzenia,
na poziomach makro, intra i inter organizacyjnym. Ma
wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi i kultury
organizacyjnej oraz kierunków badań w nauce
o zarządzaniu.

NZ_P6S _WK11, NZ_P6S
_WK12

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Umie prowadzić negocjacje i doprowadzić
do konsensusu. Potrafi interpretować zjawiska
społeczne i podejmować decyzje w różnych sytuacjach
problemowych. Umie tworzyć strukturę organizacyjną
i analizować składowe kapitału ludzkiego.

NZ_P6S _UK11, NZ_P6S
_UO13, NZ_P6S _UU14,
NZ_P6S _UW01, NZ_P6S
_UW02, NZ_P6S _UW04

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt,
Referat, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Wie jak zachować się w grupie i współpracować z jej
członkami. Potrafi pełnić rolę lidera grupy. Umie
uczestniczyć w dyskusji problemowej.

NZ_P6S _KK01, NZ_P6S
_KO02, NZ_P6S _KO03,
NZ_P6S _KO04, NZ_P6S
_KR05

Zaliczenie ustne, Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 15

Konsultacje 4

Przygotowanie do zajęć 10
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Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie projektu 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
34

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka wykładów:

Czynniki społeczeństwa postindustrialnego  wpływające na zarządzanie
współczesną firmą (wiedza, globalizacja, różnorodność, wolność).
Zarządzanie jako: sztuka, praktyka nauka – triada umijętności współczesnego
menedżera.
Organizacja funkcjonująca w otoczeniu jako obiekt zarządzania – przyczyny
sprawcze tworzenia organizacji.
Rządzenie, zarządzanie,  administrowanie, przewodzenie jako odmienne formy
kirowania przynależne różnym typom instytucji.
Otoczenie organizacji i jego czynniki warunkujące jej przetrwanie i rozwój.
Istota zarządzania i jego składniki – władza, autorytet, argumenty, bodźce, styl
kierowania.
Zarządzanie jako proces decyzyjny – decyzje kierunkowe, metodyczne,
alokacyjne, wykonawcze i sytuacje w których się je podejmuje (niepewności,
ryzyka, pewności).
Funkcje zarządzania i sposoby ich spełniania : planowanie, organizowanie,
motywowanie, kontrolowanie.
Procesy, relacje, zdarzenia, zbiory jako składniki ontycznej wizji organizacji
(podejście prakseologiczne).
Organizowanie jako proces tworzenia struktur na płaszczyznach  mikro, intra, inter
organizacyjnej.
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego funkcje.
Kultura, a kultura organizacyjna – znaczenie dla zarządzania w warunkach
globalizacji.
Ewolucja kierunków zarządzania w ujęciu paradygmatów : racjonalności
strukturalnej, dominacji podmiotowej, równowagi sytuacyjnej.
Nowe koncepcje zarządzania.

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń:

Organizacja rozumiana w znaczeniu, czynnościowym, atrybutowym,
instytucjonalnym.
Organizacja jako obiekt zarządzania, przyczyny sprawcze jej tworzenia.
Gra kierownicza „Wyprawa na księżyc” (egzemplifikacja efektu synergicznego).
Zarządzanie jako działanie (przyczyny sprawcze działań i kryteria oceny ich
skutków.
Gra kierownicza „Prowadzenie hurtowni komputerów” – dylematy
wielokryterialności  ocen ekonomicznych.
Sprawdzian.
Organizacja Społecznie Odpowiedzialna (CSR) – istota, rola, współczesne
znaczenie. Przykład firmy DANON.
Style kierowania zespołami ludzkimi.
Ćwiczenie sprawdzające styl kierowania.
Negocjacje w biznesie. Gra kierownicza „Niebieskie – zielone”.
Organizowanie jako proces tworzenia struktur, rodzaje struktur organizacyjnych.
Gra „Projektowanie struktury organizacyjnej centrali banku”.
Kultura organizacyjna w zarządzaniu firmą.
Kolokwium.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Praca w
grupie, Dyskusja, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Projekt, Udział w dyskusji 50%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach, Referat, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń, Studium przypadku 50%

Wymagania wstępne
Ekonomia, socjologia, psychologia

Literatura
Obowiązkowa

Obowiązkowa: 1. Drucker P.F. – Praktyka zarządzania. Wyd. „Nowoczesność” U.E. Kraków 1995 r. 2. Griffin R.W.1.
Podstawy zarządzania organizacjami. PWN W-wa 2009 r. 3. Koźmiński A. Piotrowski W. – Zarządzanie. Teoria, praktyka.
PWN W-wa 2000 r. 4. Przybyła M. red. Organizacja i zarządzanie . Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wyd. U.E. Wrocław
2001 r. 5. Robins S.P., De Kenzo – Podstawy zarządzania. Wyd. PWN W-wa 2002 r.

Dodatkowa

Uzupełniająca: 1. Hasselbein i inni red. – Organizacja przyszłości. Wyd. Businessmer W-wa 1998 r. 2. Mintzberg H. –1.
Zarządzanie. – Wyd. Walters Kluwer Business, W-wa 2012 r.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KK01
Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _KO02
Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania
jakości żywności, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz dbałości o środowisko
naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka

NZ_P6S _KO03 Absolwent jest gotów do wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z
zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności

NZ_P6S _KO04 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy oraz podejmowania działań na rzecz
środowiska społecznego i wypełniania zobowiązań społecznych

NZ_P6S _KR05 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, w tym przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych

NZ_P6S _UK11
Absolwent potrafi przygotowywać i opracowywać prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące
zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz posiada umiejętność uzasadnienia
swojego stanowiska

NZ_P6S _UO13 Absolwent potrafi planować i organizować prace własną oraz zespołową i współdziałać w grupie

NZ_P6S _UU14 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, dokonać samooceny własnych
kompetencji oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

NZ_P6S _UW01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk w
obszarze gospodarki żywnościowej

NZ_P6S _UW02 Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami (prawnymi,
zawodowymi) w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności

NZ_P6S _UW04 Absolwent potrafi poszukiwać i analizować dane z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania jakością
produkcji

NZ_P6S _WK11 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia prawne i społeczne związane z
kierunkiem zarządzanie jakością i analiza żywności

NZ_P6S _WK12 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ekonomii, zasad rachunkowości oraz dokumentowania i
analizowania procesów gospodarczych, a także zarządzania i marketingu w przemyśle żywnościowym


