
KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Nauk Technicznych 

Nazwa kierunku studiów Informatyka w biznesie 

Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

Profil studiów praktyczny 

Poziom kształcenia  studia I stopnia 

Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania 

Kod przedmiotu K 01 

Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego 

Status przedmiotu obowiązkowy 

Usytuowanie przedmiotu w planie studiów semestr 1 

Język wykładowy polski 

Liczba punktów ECTS 2 

Koordynator przedmiotu dr inż. Ireneusz Kaczmar 

Odpowiedzialny za realizację przedmiotu dr inż. Ireneusz Kaczmar 

 
 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w planie studiów. 

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Seminarium 

S 

Praktyka 

PZ 

15  - - 15 - - 

 
 

3. Cele przedmiotu (opcjonalnie)  

 

C1. Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w organizacjach,  

ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw.  

 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

 

A. Wiedza na poziomie matury szkoły średniej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

(ewentualnie przedsiębiorczość). 

 

 

 

 



5. Efekty kształcenia dla przedmiotu, wraz z odniesieniem do kierunkowych  efektów 

kształcenia. 

 

   

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
 

Treści kształcenia w zakresie wykładu 
Lp. Treści kształcenia Liczba godz. 

W 1 
Wprowadzenie do zarządzania. Organizacje i potrzeba kierowania. Pojęcie 

kierowania i zarządzania. Funkcje i czynności kierownicze. 
1 

W 2 

Rozwój zarządzania Szkoła naukowa. Szkoła naukowej organizacji pracy. 

Szkoła klasycznej teorii organizacji. Szkoła behawioralna. Szkoła 

ilościowa. Szkoła systemowa. Kierunek sytuacyjny 

2 

W 3 

Zarządzanie celami organizacji i planowanie. Cele organizacji – funkcje i 

rodzaje. Istota, metody, techniki i style zarządzania, Proces planowania. 

Planowanie w organizacji. Zarządzanie ustalaniem celów i procesem 

planowania. 

2 

W 4 

Proces organizowania. Tworzenie struktur organizacyjnych. Typy struktur 

organizacyjnych i ich projektowanie. Zarządzanie zmianami w 

organizacjach. Reorganizacja. 

2 

W 5 

Proces przywództwa. Przywództwo i proces oddziaływania. Style 

kierowania. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji. 

(planowanie, organizowanie, zatrudnianie, kierowanie) Motywowanie 

pracownika do pracy. Sterowanie, kierowanie a zarządzanie. 

2 

W 6 

Podejmowanie decyzji kierowniczych. Istota podejmowania decyzji. Typy 

decyzji. Klasyczny model podejmowania decyzji. Etapy podejmowania 

decyzji. Grupowe podejmowanie decyzji w organizacjach. Procesy 

informacyjno- decyzyjne. 

2 

W 7 
Kontrola i controlling. Istota kontroli. Proces kontroli. Zadania i funkcje 

kontroli. Rodzaje kontroli. Controlling w zarządzaniu organizacjami. 
2 

W 8 
Zarządzanie innowacyjne. Istota i rodzaje innowacji. Bariery 

wprowadzanie innowacji. Strategie zarządzania innowacyjnego. 
2 

 Razem 15 

Symbol 

efektu  
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu 

odniesienie  

do efektów 

kierunkowych 

odniesienie  

do efektów 

obszarowych 

i inżynierskich 

W zakresie wiedzy: 

W_01 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii nauki  

o zarządzaniu i aktualnych trendów w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem jego organizacji rozumiejąc 

potrzebę i znając możliwości doskonalenia się w tym 

obszarze. 

K_W05 P6S_WK 

W zakresie umiejętności: 

U_01 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i otoczenia, 

baz danych oraz innych źródeł, integrować je, 

dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, 

pozwalające stworzyć biznes plan dla hipotetycznego 

przedsiębiorstwa. 

K_U20 

K_U21 
P6S_UW 

U_02 
Potrafi pozyskać informacje pozwalające na założenie 

działalności gospodarczej hipotetycznej organizacji. 

K_U20 

K_U21 
P6S_UW 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_01 
Jest świadomy z czego wynikają zasady pracy  

w zespole 
K_K01 P6U_KK 



Treści kształcenia w zakresie projektowania. 
 

Lp. Treści kształcenia Liczba godz. 

P 1 

Wykonać prace mające na celu sporządzenie biznes planu cz.1. 

(informacje ogólne o wnioskodawcy, plan rynkowy obejmujący 

min. analizę rynku oraz strategię marketingową) 
3 

P 2 

Wykonać prace mające na celu sporządzenie biznes planu cz.2. 

(plan zarządzania, harmonogram działań, zakres rzeczowo-

finansowy, źródła finansowania projektu, ocena ryzyka 

przedsięwzięcia). 

3 

P 3 

Wykonać prace mające na celu sporządzenie dokumentacji 

uruchomienia działalności Wniosek CEIDG-1. Formularze 

niezbędne do założenia firmy (CEIDG-RB, ZUS-ZBA, VAT-R, 

VAT-5, RG-1, ZUS-ZUA). 

3 

P 4 
Wykonać prace mające na celu ukończenie wypełniania 

dokumentacji uruchomienia działalności. 3 

P 5 Prezentacja projektów. 3 

 Razem 15 
 

 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  / w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

U_01    X    

U_02    X    

K_01       X 
 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 
 

Symbol Rodzaj zajęć   Symbol Rodzaj zajęć 

N1  wykład   

N2 ćwiczenia projektowe   
 
  

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 

9.1. Sposoby oceny  

Ocena formująca 
 

F1 Kolokwium / Test 

F2 Projekt  

  
Ocena podsumowująca 
 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium F1 

P2 Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu F2 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ważonej F1+F2 



9.2. Kryteria oceny 
 

Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje 

się określonymi kompetencjami społecznymi, które są zdefiniowane w efektach kształcenia 

dla modułu, zalicza moduł kształcenia. Student, który nie osiągnął zakładanych efektów 

kształcenia, nie zalicza modułu kształcenia.  

Student, który zaliczył moduł: 
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

W_01 

Ma pogłębioną wiedzę 
dotyczącą historii 

nauki o zarządzaniu i 

aktualnych trendów w 
zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

jego organizacji 
rozumiejąc potrzebę i 

znając możliwości 

doskonalenia się w tym 

obszarze. 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy 

wymagany na 

ocenę 3, ale 
również co 

najmniej 50% 

dodatkowych 
wymagań na 

ocenę 4 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy 

wymagany na ocenę 3, 

ale również osiągnął 
poziom wiedzy 

wymagany na ocenę 4 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy 

wymagany na ocenę 

4, ale również co 
najmniej 50% 

dodatkowych 

wymagań na ocenę 5 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy 

wymagany na ocenę 4, 

ale również osiągnął 
poziom wiedzy 

wymagany na ocenę 5. 

U_01 

Potrafi pozyskiwać 

informacje z literatury i 

otoczenia, baz danych 
oraz innych źródeł , 

integrować je, 

dokonywać ich 
interpretacji oraz 

wyciągać wnioski, 

pozwalające stworzyć 
biznes plan dla 

hipotetycznego 

przedsiębiorstwa. 

nie tylko osiągnął 

poziom umiejętności 

wymagany na ocenę 
3, ale również co 

najmniej 50% 

dodatkowych 

wymagań na ocenę 4 

nie tylko osiągnął 

poziom umiejętności 

wymagany na ocenę 3, 
ale również osiągnął 

poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 4 

nie tylko osiągnął 

poziom umiejętności 

wymagany na ocenę 
4, ale również co 

najmniej 50% 

dodatkowych 

wymagań na ocenę 5 

nie tylko osiągnął 

poziom umiejętności 

wymagany na ocenę 4, 
ale również osiągnął 

poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 5. 

U_02 

Potrafi pozyskać 
informacje 

pozwalające na 

założenie działalności 
gospodarczej 

hipotetycznej 

organizacji. 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 
3, ale również co 

najmniej 50% 

dodatkowych 

wymagań na ocenę 4 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 3, 
ale również osiągnął 

poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 4 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 
4, ale również co 

najmniej 50% 

dodatkowych 

wymagań na ocenę 5 

nie tylko osiągnął 
poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 4, 
ale również osiągnął 

poziom wiedzy i 

umiejętności 

wymagany na ocenę 5 

K_01 

Jest świadomy z czego 

wynikają zasady pracy  

w zespole na poziomie 

podstawowym 

Jest świadomy z 

czego wynikają 

zasady pracy  
w zespole na 

poziomie 

dostatecznym 

Jest świadomy z 

czego wynikają 

zasady pracy  
w zespole na 

poziomie dobrym 

Jest świadomy z 

czego wynikają 

zasady pracy  
w zespole na 

poziomie 

wyróżniającym 

Jest świadomy z 

czego wynikają 

zasady pracy  
w zespole na 

poziomie bardzo 

dobrym 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
  

Literatura podstawowa 

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN., 2010 

2. Stoner R. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie. , PWE, Warszawa ., 2011 

3. D. Stadnicka, Podstawy zarządzania, OW PRz, Rzeszów., 2003 

4. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka., PWN, Wa-wa ., 2015 

5. Dorota Stadnicka, Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2016 

Literatura uzupełniająca 

1. Zimmewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2008 

2. Jerzy Bogdanienko Włodzimierz Piotrowski Zarządzanie, PWE, Warszawa, 2013 

 

 



11. Macierz realizacji przedmiotu 

 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

Odniesienie 

efektu do 

efektów 

zdefiniowanych 

dla programu 

Cele 

Przedmiotu 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 
P6S_WK - 

K_W05 
C1 W 1-8 N1 F1 

U_01 

P6S_UW -  

K_U20  

P6S_UW -  

K_U21 

C1 P 1-5 N2 F2 

U_02 

P6S_UW -  

K_U20  

P6S_UW -  

K_U21 

C1 P 1-5 N2 F2  

K_01 
P6U_KK - 

K_K01 
C1 

W 1-8 

P 1-5 
N1, N2 F1, F2 

 
12. Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 2 

Suma godzin kontaktowych 32 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 13 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 

Suma godzin pracy własnej studenta 28 

Sumaryczne obciążenie studenta 60 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Obciążenie studenta zajęciami praktycznymi 30 

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 1 
 
  

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 

 

  

14. Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  ………………………  


