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Zarządzanie międzykulturowe
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.2800.20

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

Magdalena Raftowicz

Pozostali prowadzący Magdalena Raftowicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania międzykulturowego
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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

powiązać wiedzę o 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_UW01
Zaliczenie pisemne,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne
z wykorzystaniem informacji pochodzących z różnych
źródeł, obejmujących terminologię i podstawowe
pojęcia teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych,
brać udział w debacie

EK_P6S_UK23 Prezentacja, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści oraz zasięgania opinii ekspertów EK_P6S_KK01 Prezentacja, Udział w

dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 3

Przygotowanie prezentacji/referatu 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Procesy globalizacyjne i ich kulturowe konsekwencje
Kultury świata biznesu
Różnice kulturowe a zachowania w biznesie
Proces komunikacji w otoczeniu wielokulturowym
Marketing wielokulturowy
Negocjacje międzykulturowe
Etyka w zarządzaniu międzykulturowym

Wykład

2.

1.       Wpływ kultury na organizacje (USA, Francja, Skandynawia, Japonia)

2.       Kulturowe uwarunkowania komunikacji marketingowej

3.       Kulturowe zróżnicowanie procesów motywacyjnych

4.       Strategie marketingowe w otoczeniu międzykulturowym

5.       Zachowania negocjatorów pochodzących z różnych kultur (USA, Niemcy,
Chiny, Francja, Polska)

6.       Przełamywanie szoku kulturowego w biznesie

7.       Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Prezentacja, Udział w dyskusji 50%

Wymagania wstępne
Podstawy zarządzania

Literatura
Obowiązkowa

R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000. Zarządzanie międzykulturowe pod red.1.
B. Glinki i A. Jelonka, Wyd. UJ, Kraków 2010,
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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_UK23
Absolwent potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne z wykorzystaniem informacji
pochodzących z różnych źródeł, obejmujących terminologię i podstawowe pojęcia teoretyczne z zakresu
nauk ekonomicznych, brać udział w debacie

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


