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Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych  
SYLABUS 2022/2023 

 
Nazwa przedmiotu 
(jęz. polski i angielski) 
 

ZARZĄDZANIE Z BLISKA – co wynika ze zjawisk ostatnich lat 
(ZZB) 
MANAGEMENT UP CLOSE- what results from the 
phenomenon of recent years 

Liczba punktów ECTS  
. 

Proponowana liczba punktów: 2 ECTS 

  

Osoby prowadzące 

Tytuł naukowy Imię i nazwisko Katedra / Instytut/ 
Centrum/ Inne 

Prof. dr hab. inż. Maciej Bałtowski współpracownik 
Wydziału Zarządzania 

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska 
Zakład Zarządzania 
Produkcją, Procesami i 
Projektami 

Dr hab. inż. Jarosław Domański Zakład Zarządzania 
Publicznego 

Dr hab. inż. Anna Kosieradzka 
Zakład Zarządzania 
Produkcją, Procesami i 
Projektami 

Dr hab. Agnieszka Skala 
Zakład 
Przedsiębiorczości i 
Innowacji 

Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska 
Zakład Rozwoju 
Strategicznego 
Organizacji 

Dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk Zakład Systemów 
Inteligentnych 

Osoba 
odpowiedzialna za 
przedmiot 

Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki Zakład Zarządzania 
Publicznego 

 
Semestr studiów Semestr zimowy roku akademickiego 2022-2023 
Typ przedmiotu  
(możliwości wyboru) 
obowiązkowy O 
 fakultatywny F 

Fakultatywny F 

Wymagania wstępne  
  Merytoryczne: bez ograniczeń 

Poziom przedmiotu 
Podstawowy P Zaawansowany Z 
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Średniozaawansowany Ś 
Zaawansowany Z 
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-16 

Sugerowana liczba godzin pracy 
własnej  

32 godziny, co obejmuje: 8 godzin przygotowywanie się słuchacza 
do wykładów, 8 godzin pracy samodzielnej, 16 godzin 
przygotowywania esejów zaliczeniowych 

Całkowita liczba godzin: 50 godzin 
Aspekty międzynarodowe 
(jeśli są) nie 

Język wykładowy polski 

Cel przedmiotu 
 

Uzyskania kompetencji w zakresie wykorzystywania najnowszych 
trendów w zarządzaniu w odniesieniu do organizowania własnej 
pracy zawodowej i naukowej, w tym procesu badawczego, 
kierowania zespołem badawczym, zarządzania projektem 
badawczym na poziomie doktoratu 

Treść przedmiotu 
1. Istota zarządzania + Wyzwania współczesności 
2. Przedsiębiorstwa publiczne – potrzeba czy anachronizm? 
3. Przedsiębiorstwo prywatne – od drapieżcy do społecznej odpowiedzialności 
4. Organizacje trzeciego sektora – społeczny upust potrzeby aktywności też potrzebuje 

nowoczesnego zarządzania 
5. Czas innowacji, elastyczności i wszechstronności - startupy i organizacje "oburęczne" 
6. Przywództwo w organizacji i w zespole – partnerstwo, dyktat, a może jeszcze inna droga? 
7. Podejścia: zasobowe, procesowe i projektowe w zarządzaniu – jak je integrować? 
8. Postęp technologiczny a postęp społeczny – jak to godzić? 

Spis zalecanych lektur  
LP. Autor, Tytuł, Wydawnictwo, 

1. 
Bałtowski M., Kwiatkowski G., 2022, State-Owned Enterprises in the Global Economy, 
Routledge (seria: Routledge Studies in the Modern World Economy) 

2. Bitkowska A., 2021, Zarządzanie procesowe w organizacjach. Podejście klasyczne i nowe 
koncepcje, OW PW. 

3. 
Domański J., 2014, Wyzwania wobec nauk o zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, [w:] 
Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwami, Gierszewska G. (red.), Wydział 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej 

4. Kosieradzka A., Rostek K., 2021, Process Management and Organizational Process Maturity, 
Palgrave Macmillan 

5. Skala A., 2018, Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri  

6. Sidor-Rządkowska M. (red.), 2021, Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters-
Kluwer 

7. Jamka B., Sysko-Romańczuk S. (red.), 2021, Transformacja cyfrowa procesów biznesowych, 
OWPW 

8. Zawiła-Niedźwiecki J., 2019, Wpływ nowych technologii na rozwój cywilizacyjny, ekonomię i 

https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT42626f62ac2d4f8789ebae497297c504/Publikacja%2B%25E2%2580%2593%2BStartupy.%2BWyzwanie%2Bdla%2Bzarz%25C4%2585dzania%2Bi%2Bedukacji%2Bprzedsi%25C4%2599biorczo%25C5%259Bci%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BWarszawska?r=publication&ps=20&tab=&lang=pl
https://repo.pw.edu.pl/info/article/WUTd248720b9a254829b48d917d8bd9059e/Publikacja%2B%25E2%2580%2593%2BWp%25C5%2582yw%2Bnowych%2Btechnologii%2Bna%2Brozw%25C3%25B3j%2Bcywilizacyjny%252C%2Bekonomi%25C4%2599%2Bi%2Bzarz%25C4%2585dzanie%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BWarszawska?r=publication&ps=20&tab=&lang=pl
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zarządzanie, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 4 
(https://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2019.pdf) 

 

Metody oceny 
( ocena, 
egz. pisemny, egz. ustny, 
projekt) 

Jednostronicowe eseje na temat zadany przez prowadzącego, 
przygotowywane z zajęć na zajęcia, obowiązuje złożenie co najmniej 
6-ciu z zadanych 8. 
Końcowa ocena jest wypadkową ocen z esejów z uwzględnieniem ich 
liczby (6 lub 7 lub 8) 

 

Uwagi dodatkowe 
Zajęcia odbędą się, jeżeli zapisze się co najmniej 20 osób. Jedyną 
formą zaliczenia przedmiotu są oceny na podstawie obecności i 
esejów. 

 
Tabela 1. Efekty kształcenia  

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

osiągnięcia efektu 

 WIEDZA  

ZZB_W1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw zarządzania  Ocena esejów 

ZZB_W2 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie współczesnych 
koncepcji zarządzania Ocena esejów 

ZZB_W3 
Ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania nauk o 
zarządzaniu do prowadzenia badań w innych dyscyplinach 
naukowych 

Ocena esejów 

 UMIEJĘTNOŚCI  

ZZB_U1 Potrafi identyfikować wyzwania organizacyjne w swej 
działalności zawodowej lub naukowej 

Ocena esejów 

ZZB_U2 
Potrafi wykorzystać zasady zarządzania i podejścia 
organizatorskie do porządkowania działalności 
zawodowej lub naukowej 

Ocena esejów 

ZZB_U3 Potrafi rozwiązywać zadania organizatorskie, jakie 
napotka w swej działalności zawodowej lub naukowej 

Ocena esejów 

 KOMPETENCJE  

ZZB_K1 Rozumie konieczność dalszego samokształcenia 
Obserwacja 
aktywności na 
zajęciach 

ZZB_K2 Rozumie znaczenie interdyscyplinarności w nauce 

Obserwacja 
aktywności na 
zajęciach,  
Ocena esejów 
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