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Zarządzanie zasobami ludzkimi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPEKS.L10B.2828.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Hanna Adamska

Pozostali prowadzący Hanna Adamska, Izabela Kurtyka-Marcak

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

C2 Zapoznanie studentów z  praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasobów ludzkich w firmach
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi
w przedsiębiorstwie. EK_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

W2 funkcję personalną i czynniki wpływające na jej
ewolucję. EK_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

W3
metody i narzędzia, w tym techniki rekrutacji i selekcji,
pozwalające zatrudnić odpowiednich pracowników
na właściwe stanowiska pracy.

EK_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną,
analizuje zjawiska związane z zatrudnieniem EK_P6S_UO26 Projekt, Udział w dyskusji

U2
dobrać personel do organizacji z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi: ogłoszenia, rozmowy
kwalifikacyjnej.

EK_P6S_UO26 Wykonanie ćwiczeń

U3 analizować proponowane rozwiązania kadrowe
i proponuje konkretne rozwiązania. EK_P6S_UO26 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności EK_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2
komunikowania się z otoczeniem w celu wymiany
profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi

EK_P6S_KR05 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 80

Konsultacje 10

Przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
220

ECTS
8.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.      Przedmiot i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

2.      Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty wpływające na proces zarządzania
kadrami

3.      Modele strategicznego zarządzania kadrami

4.      Struktura funkcji personalnej

5.      Planowanie potrzeb kadrowych

6.      Dobór pracowników (rekrutacja, selekcja, wprowadzenie do pracy,)

7.      Doskonalenie i rozwój pracowników

8.      Motywowanie materialne i niematerialne

9.      Oceny pracownicze

10.  Praca i formy zatrudnienia

11.  Systemy informacji personalnej SIP

12.  Komunikowanie w organizacji

13.  Stosunki pracy

14.  Kierowanie zespołami pracowniczymi

15.  Wybrane metody badań problematyki kadr

Wykład
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2.

1.    Określanie cech osobowościowych preferowanych dla poszczególnych
zawodów.

2.    Badanie postaw studentów wobec pracy.

3.    Analiza elementów funkcji personalnej według różnych autorów.

4.    Metody planowania potrzeb kadrowych.

5.    Analiza struktury zatrudnienia według sektorów ekonomicznych w
poszczególnych regionach kraju.

6.    Metody rekrutacji. Przeprowadzanie wywiadu kwalifikacyjnego, tworzenie
ogłoszenia prasowego, kształtowanie umiejętności jego tworzenia. Zapoznanie się
z technikami selekcji.

7.    Metody motywacyjne. Podstawowe elementy struktury wynagrodzenia.

8.    Kryteria oceny pracowniczej.

9.    Możliwości rozwoju na podstawie posiadanych umiejętności. Ścieżki kariery
zawodowej.

10.     Określenie systemu wartości poszczególnych członków zespołu i ich
znaczenie w praktyce kierowania ludźmi.

11.     Określanie stopnia spójności grupy.

12.     Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
Wiedza z podstaw zarządzania
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz zasięgania opinii
ekspertów

EK_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do stosowania zasad etyki menadżera, kierowania się w działaniu normami etyki
gospodarczej, akceptowania etycznych aspektów w procesie negocjacji

EK_P6S_UO26
Absolwent potrafi analizować składowe kapitału ludzkiego i dokonywać pomiaru jego wartości, potrafi
dokonać doboru kadr do organizacji, postępować z zespołami pracowniczymi, organizaowac pracę
indywidualną

EK_P6S_UW01
Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajach podmiotów, struktur i systemów
gospodarczych, a także ich istotnych elementach, zna relacje między podmiotami, strukturami i
systemami gospodarczymi w mikro- i makroskali i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej

EK_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe
charakterystyki zjawisk masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, a także o metodach modelowania
ekonometrycznego i prognozowaniu zjawisk ekonometrycznych i potrafi je zastosować w działalności
zawodowej


