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Kierowanie organizacjami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.MI2B.1071.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Kowalczyk

Pozostali prowadzący Tomasz Kowalczyk

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z organizacjami i ich otoczeniem.

C2 Przekazanie wiedzy o zarządzaniu organizacjami oraz koncepcjami i metodami kierowania.

C3 Uświadomienie potrzeby znajomości procesów decyzyjnych oraz stylów i technik kierowania i motywowania.
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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
Student zna i rozumie rodzaje, misje i cele organizacji,
funkcje zarządzania oraz koncepcje i metody
zarządzania.

IB_P7S_WK09 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2 Zna strukturę procesu i zasady podejmowania decyzji. IB_P7S_WK09 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W3 Ma podstawową wiedzę na temat stylów, form i metod
kierowania organizacjami. IB_P7S_WK09 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi projektować struktury organizacyjne
oraz opracować koncepcję planu. IB_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Udział w dyskusji

U2 Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz
przygotowania i prowadzenia negocjacji. IB_P7S_UK14

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

U3 Potrafi współdziałać w zespole w różnych rolach. IB_P7S_UO16

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do roli kierownika i członka zespołu
oraz przygotowania i współdziałania w zespole. IB_P7S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Konsultacje 2

Przygotowanie do ćwiczeń 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

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.

Rodzaje, misje i cele organizacji. Struktury organizacji, procesy w organizacji.
Otoczenie organizacji, kooperacja organizacji w jej otoczeniu. Pojęcie i istota
zarządzania organizacjami. Funkcje zarządzania. Koncepcje i metody zarządzania.
Planowanie w organizacji. Istota i rodzaje decyzji. Proces decyzyjny. Style
kierowania. Przywództwo w organizacji. Style przywództwa. Konflikty w
organizacji. Metody i style kierowania konfliktami. Prowadzenie negocjacji.

Wykład

2.
Rodzaje organizacji, misje, cele i struktury. Budowa zespołu i zarządzanie
zespołowe. Efektywne sprawowanie władzy. Przywództwo w organizacji. Formy
zarządzania w zespole. Konflikty w organizacji. Prowadzenie negocjacji.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia
Udział

procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 30%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja, Kolokwium, Udział w dyskusji 70%

Literatura
Obowiązkowa

Griffin R.W., "Podstawy zarządzania organizacjami", PWN, Warszawa 1996.1.
Simon H.A., "Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji", Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.2.
Tomaszewski A., "Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.3.

Dodatkowa

Steinmann H., Schreegg G., "Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady",1.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Krzyżanowski L.J., "O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia,2.
metodologia, dylematy, trendy", PWN, Warszawa 1999.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, znajdując komercyjne, społeczne oraz
przyrodnicze zastosowania tworzonych rozwiązań;

IB_P7S_UK14 Absolwent potrafi prowadzić debatę i kierować dyskusją na temat bezpieczeństwa;

IB_P7S_UO16 Absolwent potrafi współdziałać w zespole przyjmując w nim różne role;

IB_P7S_UW03 Absolwent potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych
problemów;

IB_P7S_WK09 Absolwent zna i rozumie organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa;


