
moduł skrócony 

BH_N1_59  

Kierunek  lub kierunki studiów Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Zarządzanie Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I st niestajonarne 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/ niekontaktowe 

3  
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Tytuł / stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr hab. Monika Stoma 

Jednostka oferująca moduł Katedra Energetyki i Środków Transportu – Zakład Logistyki i Zarządzania 
Przedsiębiorstwem 

Cel modułu Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania, 
przede wszystkim w kontekście funkcji zarządzania: planowania, 
organizowania, motywowania i kontroli. Położenie szczególnego nacisku na 
problematykę organizacji jako systemu oraz na rodzaje, funkcje i zasady 
budowy struktur organizacyjnych funkcjonujących we współczesnych 
organizacjach, a także przekazanie informacji na temat  teorii motywacji i 
stylów kierowania. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, 
a w szczególności: rozwój nauk o zarządzaniu, klasyczne funkcje 
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem (tj.: planowanie, 
organizowanie, motywowanie i kontrolowanie), istota, rodzaje, cechy 
organizacji i jej cykl życia, otoczenie organizacji (cechy charakterystyczne i 
klasyfikacja typów zmienności otoczenia). 
Przedmiot obejmuje ponadto zagadnienia związane ze źródłami władzy w 
przedsiębiorstwie, stylami kierowania, kulturą organizacyjną, zarządzaniem 
zmianami (przyczyny i rodzaje zmian organizacyjnych, agent zmiany, opór 
wobec zmian i metody jego przełamywania) oraz zarządzaniem 
strategicznym. Zasygnalizowane zostaną również niektóre nowoczesne 
koncepcje zarządzania. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. M.Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2004, 

2. R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 
2004, 

3. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008. 
4. W.Kobyliński, Podstawy współczesnego zarządzania, SWSPiZ w Łodzi, 

Łódź-Warszawa 2005, 
5. E.Michalski, Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wyd. Politechniki 

Koszalińskiej, Koszalin 2008. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja 
wybranych zjawisk za pomocą modeli dydaktycznych, ćwiczenia 
praktyczne, case studies, techniki pobudzania myślenia twórczego (np. 
burza mózgów), praca w małych grupach, wystąpienia indywidualne 
studentów, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej, kolokwium i 
zaliczenie końcowe ćwiczeń 

 
 


