Sylabus modułu
na studiach III stopnia
na Wydziale Zarządzania
Przedmiot
Forma zajęć (W/C)
Wymiar godzin
Język wykładowy
Liczba punktów ECTS
Forma zaliczenia
Prowadzący

Teoria organizacji i zarządzania
Wykład
12
polski
2
Egzamin/Zaliczenie *
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP

Cele kształcenia
C1- Poznanie zjawisk zachodzących w organizacjach i otoczeniu
organizacji
C2- Poznanie i zrozumienie istoty procesów zarządczych w
organizacjach
Efekty kształcenia dla modułu
W1-ma wiedzę ogólną z zakresu nauk ekonomicznych na bardzo
wysokim poziomie oraz na styku różnych dziedzin pokrewnych, a także
szczegółową specjalistyczną wiedzę z dyscypliny nauki o zarządzaniu
Wiedza
W2- wykazuje znajomość najnowszych teorii, metod badawczych, pojęć
z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu

Umiejętności

U1-ma umiejętność poszerzania / rozwijania oryginalnych i kreatywnych
rozwiązań problemów naukowych i praktycznych z zakresu dyscypliny
nauk o zarządzaniu, ich krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz
formułowaniu sądów na ich temat

Kompetencje społeczne

K1-wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników własnej
działalności badawczej i twórczej w rozwój nauk ekonomicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej, w ramach której
prowadzone są badania

* proszę podkreślić właściwe

Cele
kształcenia**

Treści programowe

Lp.

Organizacja i jej funkcjonowanie

C1, C2

Proces zarządzania organizacją
Struktura organizacyjna instytucji – istota i
projektowanie

C1, C2

Motywowanie w organizacji

C1, C2

C1, C2

Efekty
kształcenia**
W1, W2, U1,
K1
W1, W2, U1,
K1
W1, W2, U1,
K1
W1, W2, U1,
K1
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Wymagania wstępne
Metody nauczania
Sposób zaliczenia

brak
Wykład
Egzamin pisemny

Sposób sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia
Sposoby sprawdzania
Efekty
kształcenia
dla modułu

W1
W2
U1
K1

Egzamin
pisemny/ustny***

Projekt grupowy/
indywidualny***

Inne
(proszę wpisać jakie?)

X
X
X
X
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