
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Zarządzanie przedsiębiorstwami 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne -24 

• inne formy Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne - 24 

 
Cele kształcenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką kierowania 

zmianami w przedsiębiorstwach. W ramach zajęć student zapoznaje się z 
przebiegiem i złożonością procesu zmian w przedsiębiorstwach, jak 
również przyczynami oraz konsekwencjami tych zmian. Student pozna 
zastosowanie technik interwencyjnych w celu pozyskania zaangażowania 
uczestników organizacji w proces zmian. Posiądzie umiejętność 
rozpoznania postaw interesariuszy zmian i związanych z tym procesem 
społecznym. 

 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

K_W01 

student posiada wiedzę na temat głównych ról i 
funkcji organizacyjnych w procesie zarządzania 
zmianą oraz zna kluczowe czynniki zarządzania 
zmianami. 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W06 
K_W11 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 

K_W02 
ma wiedzę na temat wybranych modeli zamian 
organizacyjnych, roli przywództwa, negocjacji w 
procesach przemian w strukturach przedsiębiorstwa 

K_W01 
K_W02 
K_W06 
K_W09 
K_W16 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_U03 
student potrafi dostrzegać potrzebę zmian w 
organizacji i posiada umiejętności opracowywania 
planu zarządzania zmianami 

K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U07 
K_U09 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_U04 
student posiada umiejętność stosowania wybranych 
elementów wiedzy specjalistycznej do 
wprowadzania zmian za pomocą zasobów ludzkich. 

K_U03 
K_U05 
K_U08 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 

K_U05 
student posiada umiejętność identyfikacji i 
rozwiązywania typowych problemów 
organizacyjnych w procesie wprowadzania zmian. 

K_U03 
K_U05 
K_U07 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UO 

K_K06 

student jest przygotowany do organizowania i 
kierowania pracą zespołów (projektowych, 
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i 
poza nim. 

K_K03 
K_K07 
K_K08 

P7S_KO 
P7S_KR 
P7S_KO 



K_K07 
student jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji 
i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. 
związanych z odmiennością kulturową grupy 

K_K05 
K_K09 

       P7S_KR 
P7S_KO 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 Rola zmiany w organizacji; teoretyczne podejścia do zmiany 
organizacyjnej 

K_W01 
K_W02 

T_02 Definicje zmiany w organizacji K_W01 
K_W02 

T_03 Istota zmian i źródła zmian w przedsiębiorstwach K_W01 
K_W02 

T_04 Podstawowe formy zmian (transformacja, reorganizacja, 
restrukturyzacja) 

K_W01 
K_W02 

T_05 Reakcje ludzi w sytuacji zmiany 

K_W01 
K_W02 
K_U05 
K_K07 

T_06 Planowanie zmiany 
K_W01 
K_W02 
K_U04 

T_07 Etapy procesu zmian w organizacjach (faza preparacji, wdrożenia i 
oceny) 

K_W01 
K_W02 
K_U04 

T_08 Wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące wdrażania zmian 
K_W01 
K_W02 
K_K07 

 
 Ćwiczenia  

T_09 Ocena przebiegu wprowadzania zmiany K_U03 
K_U04 

T_10 
Techniki planowania zmiany K_U03 

K_U04 
K_K06 

T_11 Strategie realizowania zmian  K_U03 
K_U04 

T_12 Analiza zmian organizacyjnych K_U03 
K_U04 

T_13 

Metody i techniki wspomagające proces zmian (Reengineering, Just 
in Time, Outsourcing, Kompleksowe Zarządzanie Jakością – TQM) 

K_W01 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

T_14 
 
Społeczne aspekty zmian. 

K_U04 
K_U05 
K_K06 
K_K07 

T_15 Źródła trudności we wprowadzaniu zmian K_U04 
K_U05 

T_16 
Zjawisko oporu wobec zmian K_U04 

K_U05 
K_K07 

T_17 
 
Znaczenie kierowników i liderów w procesie zmian 

K_U04 
K_U05 
K_K07 

T_18 
 
Sylwetka skutecznego lidera zmian 

K_U04 
K_U05 
K_K06 

T_19 
 
Rozwiązywanie problemów w procesie wprowadzania zmiany 

K_U04 
K_U05 
K_K06 



K_K07 

T_20 
Wykorzystanie współczesnych technik zarządzania w procesie 
wdrażania zmian 

K_U04 
K_U05 
K_K07 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień T_08 

Wykład konwersatoryjny T_05, T_07 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01 – 04, T_06 

Dyskusja T_09, T_14 – 16, T_20 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_12, T_19 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_13 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach T_10, T_11, T_17, T_18 

Inne (jakie?) - …  

…  
 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

K_W01 

student nie posiada 
wiedzy na temat 
głównych ról i funkcji 
organizacyjnych w 
procesach zarządzania 
zmianą oraz nie zna 
kluczowych czynników 
zarządzania zmianami. 

student posiada wiedzę 
na temat głównych ról i 
funkcji organizacyjnych 
w procesie zarządzania 
zmianą oraz zna 
kluczowe czynniki 
zarządzania zmianami 
na poziomie 
podstawowym 

student posiada 
wiedzę na temat 
głównych ról i funkcji 
organizacyjnych w 
procesie zarządzania 
zmianą oraz zna 
kluczowe czynniki 
zarządzania zmianami 
na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student posiada wiedzę 
na temat głównych ról i 
funkcji organizacyjnych 
w procesie zarządzania 
zmianą oraz zna 
kluczowe czynniki 
zarządzania zmianami. 

K_W02 

student nie posiada 
wiedzy na temat 
wybranych modeli 
zamian 
organizacyjnych, roli 
przywództwa, 
negocjacji w 
procesach przemian w 
strukturach 
przedsiębiorstwa 

student posiada wiedzę 
na temat wybranych 
modeli zamian 
organizacyjnych, roli 
przywództwa, 
negocjacji w procesach 
przemian w strukturach 
przedsiębiorstwa na 
poziomie 
podstawowym 

student posiada 
wiedzę na temat 
wybranych modeli 
zamian 
organizacyjnych, roli 
przywództwa, 
negocjacji w 
procesach przemian w 
strukturach 
przedsiębiorstwa na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

student posiada wiedzę 
na temat wybranych 
modeli zamian 
organizacyjnych, roli 
przywództwa, 
negocjacji w procesach 
przemian w strukturach 
przedsiębiorstwa 

K_U03 student nie potrafi student potrafi student potrafi student potrafi 



dostrzegać potrzeby 
zmian w organizacji i 
nie posiada 
umiejętności 
opracowywania planu 
zarządzania 
zmianami 

dostrzegać potrzebę 
zmian w organizacji i 
posiada umiejętności 
opracowywania planu 
zarządzania zmianami 
na poziomie 
podstawowym 

dostrzegać potrzebę 
zmian w organizacji i 
posiada umiejętności 
opracowywania planu 
zarządzania zmianami 
na poziomie 
średniozaawansowany
m 

dostrzegać potrzebę 
zmian w organizacji i 
posiada umiejętności 
opracowywania planu 
zarządzania zmianami 

K_U04 

student nie posiada 
umiejętność 
stosowania wybranych 
elementów wiedzy 
specjalistycznej do 
wprowadzania zmian 
za pomocą zasobów 
ludzkich. 

student posiada 
umiejętność 
stosowania wybranych 
elementów wiedzy 
specjalistycznej do 
wprowadzania zmian 
za pomocą zasobów 
ludzkich na poziomie 
podstawowym 

student posiada 
umiejętność 
stosowania wybranych 
elementów wiedzy 
specjalistycznej do 
wprowadzania zmian 
za pomocą zasobów 
ludzkich na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student posiada 
umiejętność 
stosowania wybranych 
elementów wiedzy 
specjalistycznej do 
wprowadzania zmian 
za pomocą zasobów 
ludzkich. 

K_U05 

student nie posiada 
umiejętność 
identyfikacji i 
rozwiązywania 
typowych problemów 
organizacyjnych w 
procesie 
wprowadzania zmian 

student posiada 
umiejętność 
identyfikacji i 
rozwiązywania 
typowych problemów 
organizacyjnych w 
procesie wprowadzania 
zmian na poziomie 
podstawowym 

student posiada 
umiejętność 
identyfikacji i 
rozwiązywania 
typowych problemów 
organizacyjnych w 
procesie 
wprowadzania zmian 
na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student posiada 
umiejętność 
identyfikacji i 
rozwiązywania 
typowych problemów 
organizacyjnych w 
procesie wprowadzania 
zmian 

K_K06 

student nie jest 
przygotowany do 
organizowania i 
kierowania pracą 
zespołów 
(projektowych, 
zadaniowych itp.) i 
organizacji w 
środowisku pracy i 
poza nim 

student jest 
przygotowany do 
organizowania i 
kierowania pracą 
zespołów 
(projektowych, 
zadaniowych itp.) i 
organizacji w 
środowisku pracy i 
poza nim na poziomie 
podstawowym 

student jest 
przygotowany do 
organizowania i 
kierowania pracą 
zespołów 
(projektowych, 
zadaniowych itp.) i 
organizacji w 
środowisku pracy i 
poza nim na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student jest 
przygotowany do 
organizowania i 
kierowania pracą 
zespołów 
(projektowych, 
zadaniowych itp.) i 
organizacji w 
środowisku pracy i 
poza nim 

K_K07 

student nie jest 
świadomy znaczenia 
zdolności adaptacji i 
działania w nowych 
warunkach i 
sytuacjach, np. 
związanych z 
odmiennością 
kulturową grupy 

student jest świadomy 
znaczenia zdolności 
adaptacji i działania w 
nowych warunkach i 
sytuacjach, np. 
związanych z 
odmiennością 
kulturową grupy na 
poziomie 
podstawowym 

student jest świadomy 
znaczenia zdolności 
adaptacji i działania w 
nowych warunkach i 
sytuacjach, np. 
związanych z 
odmiennością 
kulturową grupy na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

student jest świadomy 
znaczenia zdolności 
adaptacji i działania w 
nowych warunkach i 
sytuacjach, np. 
związanych z 
odmiennością 
kulturową grupy 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 K06 K07 

Egzamin pisemny        
Egzamin ustny X X X X X X X 
Zaliczenie pisemne        
Zaliczenie ustne        
Kolokwium pisemne        
Kolokwium ustne X X X X X X X 
Test        
Projekt        
Esej        



Raport        
Prezentacja multimedialna X X X X X X X 
Inne (jakie?) -         
Praca podczas ćwiczeń X X X X X X X 

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) - - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 40 24 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 60 44 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 90 106 

Razem 4+5 90 106 

SUMA 1+2+3+4+5 150 150 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 6 
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Katowice 2003. 
Hampden-Turner, C. Trompenaars, A. , Zarządzanie personelem w 
organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2005 
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