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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-H207 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Podstawy zarządzania 

w j. angielskim Fundamentals of Management 

Kierownik przedmiotu dr inż. Bolesław Szomański 

Jednostka prowadząca WZ PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obieralny/HES Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - 2 - - 

łącznie w semestrze - 30 - - 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań. 
 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Opanowanie wiedzy z punktu widzenia teorii zarządzania oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. 

II.2. Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących funkcji, filozofii, koncepcji i metod zarządzania. 
 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.2. Ćwiczenia audytoryjne 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania środowiskiem. 2 

2. Planowanie, organizowanie, przewodzenie w organizacji i kontroling. 6 

3. Procesy decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2 

4. Filozofie i koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2 

5. Zarządzanie procesami. 4 

6. Marketing w przedsiębiorstwie. 4 

7. Zarządzanie jakością w organizacji. 4 

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 2 

9. Zarządzanie ryzykiem w organizacji. 2 

10. Innowacyjność i przedsiębiorczość. 2 
 
 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K1_W08 P6U_W 
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności 
inżynierskiej. 

K 

W2 K1_W09 P6U_W 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością 

i prowadzenia działalności gospodarczej. 
K 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K1_U01 P6U_U 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz zasobów informacji 
naukowej i patentowej, w tym w języku obcym; potrafi integrować 

uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz 
formułować i uzasadniać opinie. 

K 

U2 K1_U01 P6U_U Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. D 

U3 K1_U21 P6U_U 
Ma umiejętność planowania rozwoju swoich kompetencji zawodowych i 

osobistych oraz uczenia się przez całe życie. 
D 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K1_K01 P6U_K 
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i jej doskonalenia z 

wykorzystaniem różnych źródeł informacji. 
D 

KS2 K1_K03 P6U_K Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. D 
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KS3 K1_K05 P6U_K 
Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów oraz skutków 

działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z 
tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SP), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Griffin R.W. Podstawy zarządzania. PWN 2017. 
2. Górska E., Lewandowski J., 2016, Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, Warszawa: OWPW. 
3. Lewandowski J., Plinta D., Skołud B., 2014, Organizacja systemów produkcyjnych, Warszawa: PWE. 
4. Kisielnicki J., 2014, Zarządzanie organizacją, Warszawa: PWE. 
5. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., 2000, Kierowanie, Warszawa: PWE. 
6. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN 2015. 

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 4 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

6 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 20 

Sumaryczny nakład pracy studenta 60 

Liczba punktów ECTS 2 
 


