
 

 

 

 
 

 
 

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych  
SYLABUS 2015/2016 

 
Nazwa przedmiotu 
 

„Wybrane współczesne problemy nauk o zarządzaniu” 
(WWPNZ) 

Liczba punktów ECTS  
 

Proponowana liczba punktów: 2 ECTS, ostatecznie 
zatwierdza dziekan danego wydziału. 

  
Osoby prowadzące Tytuł 

naukowy 
Imię i nazwisko Katedra / Instytut/ 

Centrum/ Inne 
prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska Wydział Zarządzania 

dr hab. inż. Anna Kosieradzka Wydział Zarządzania 

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki Wydział Zarządzania 

doc. dr inż. Marek Kisilowski Wydział Administracji  
i Nauk Społecznych 

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz Wydział Zarządzania 

dr inż. Katarzyna Rostek Wydział Zarządzania 

dr inż. Kamil Sitarski Wydział Zarządzania 

dr Agnieszka Skala Wydział Transportu 

mgr Anna Cajsel Wydział Zarządzania 

mgr inż. Urszula Kąkol Wydział Zarządzania 

mgr inż. Sylwester Pięta Wydział Zarządzania 

mgr inż. Michał Wiśniewski Wydział Zarządzania 

Osoba 
odpowiedzialna za 
przedmiot 

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki Wydział Zarządzania 

 
Semestr studiów 
 

Semestr zimowy 2015 

Typ przedmiotu  
(możliwości wyboru) 
obowiązkowy O 
fakultatywny F 

F 
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Wymagania wstępne  
 

Umiejętność zaawansowanego posługiwania się edytorem 
tekstu oraz wyszukiwania źródeł pozaliteraturowych. 
Kompetencje społeczne z zakresu współpracy w zespole 
projektowym. 

Poziom przedmiotu 
Podstawowy P 
Średniozaawansowany Ś 
Zaawansowany Z 

średniozaawansowany 

Charakter zajęć, liczba godzin w 
semestrze, liczba godzin w 
tygodniu. 
1) podać rodzaj prowadzonych zajęć 
dla danego przedmiotu: wykłady 
(W); ćwiczenia (Ć); laboratorium (L); 
projekt (P)                                                                                                        
2)podać liczbę godzin w tygodniu np. 
W - 2; Ć - 2; L - 3; P - 0                                                                                                                                                             
3) podać liczbę godzin w semestrze 
np. W - 30; Ć - 30; L - 45; P - 0 

1) W 
2) W-2 
3) W-22 

Sugerowana liczba godzin pracy 
własnej  

28 godzin 

Całkowita liczba godzin: 50 godzin 
Aspekty międzynarodowe - 
Język wykładowy polski 
Cel przedmiotu 
                                                                               

Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu słuchacz 
posiadał podstawową wiedzę z zakresu współczesnych 
wyzwań i problemów nauk o zarządzaniu oraz potrafił je 
skojarzyć z wyzwaniami postępu technicznego w dyscyplinie 
nauk technicznych, w której się specjalizuje 

Treść przedmiotu 
Wykłady: Dyscyplina nauk o zarządzaniu; Współcześnie rozwijane koncepcje zarządzania; 
Dążenie do doskonałości organizacyjnej przedsiębiorstwa; Zarządzanie wiedzą; Symulacyjne 
doskonalenie umiejętności menedżerskich; Metody pobudzania kreatywności w organizacji i 
zarządzaniu; Nowi adresaci marketingu; Przedsiębiorczość w sferze gospodarki cyfrowej oraz 
w sferze wysokich technologii; Kształtowanie web-presence; Cyberbezpieczeństwo w 
gospodarce cyfrowej i badaniach naukowych; Logistyka społeczna i zarządzanie kryzysowe 
Spis zalecanych lektur  
LP. Autor, Tytuł, Wydawnictwo, 
1. „Organizacja i Kierowanie” nr 1/2014 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_1(161).pdf  
2. K.Szczepańska „Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości”, C.H.Beck, 2011 
3. A.Kosieradzka (red.) „Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu”, 

edu-Libri, 2012 
4. A.Kosieradzka, J.Zawiła-Niedźwiecki (red.) „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w 

publicznym zarządzaniu kryzysowym”, edu-Libri, 2015 
 
Metody oceny 
( ocena, egz. pisemny, 
egz. ustny, projekt) 

Ocena formatywna: interaktywno-ćwiczeniowa forma prowadzenia 
wykładów. 
Ocena sumatywna: opracowania domowe (esej) po każdych zajęciach, każda 
oceniana w skali 2-5, ocena końcowa jest średnią, o ile wszystkie oceny są >= 
3. 
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Uwagi dodatkowe 
 

Zajęcia odbędą się, jeżeli zapisze się co najmniej 15 osób. 

 
Tabela 1. Efekty kształcenia  

Numer (symbol) Efekty kształcenia słuchacza, który zaliczył przedmiot, potrafi Sposób weryfikacji 
osiągnięcia efektu 

 WIEDZA  

WWPNZ_W1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu współczesnych 
wyzwań nauk o zarządzaniu w sferze związanej z 
nowoczesnymi technologiami 

Opracowanie (esej)  

 UMIEJĘTNOŚCI  
WWPNZ_U1 Potrafi dobrać metodę badania doskonałości organizacyjnej 

przedsiębiorstwa w zakresie swojej specjalności nauk 
technicznych 

Obserwacja na 
zajęciach. 
Opracowanie (esej) 

WWPNZ_U2 Potrafi zorganizować zespołowe badanie lub poszukiwanie 
rozwiązania organizacyjno-technicznego w zakresie swojej 
specjalności nauk technicznych  

Obserwacja na 
zajęciach. 
Opracowanie (esej) 

 KOMPETENCJE  
WWPNZ_K1 Rozumie konieczność dalszego samokształcenia Obserwacja na 

zajęciach 
WWPNZ_K2 Potrafi kreatywnie pracować w grupie Obserwacja na 

zajęciach. 
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