
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Zarządzanie zasobami ludzkimi 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne – 24 

• inne formy Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne – 24 

 
Cele kształcenia: - przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem 

strategicznym zasobami ludzkimi, 
- zapoznanie studentów z narzędziami strategicznego zarządzania 

zasobami ludzkimi, 
- przedstawienie praktycznego podejścia do formułowania opcji i 

wyboru opcji strategiczny, 
- przedstawienie procesu projektowania i wdrażania strategii 

kadrowej. 
 
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 

EK_W01 wymienić i opisać metody analizy strategicznej i 
planowania strategicznego K_W05 P7S_WG 

EK_W02 
posiada wiedzę dotyczącą powiązań między 
koncepcjami zarządzania strategicznego a 
procesami wpływającymi na funkcjonowanie 
organizacji 

K_W11 P7S_WK 

EK_U03 
wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 
zarządzania strategicznego do praktycznego 
działania w ramach wyznaczanych zadań 

K_U04 P7S_UW 

EK_U04 
dostrzega i potrafi powiązać zagadnienia związane z 
zarządzaniem strategicznym z innymi dziedzinami z 
zakresu zarządzania 

K_U01 P7S_UW 

EK_K05 
myśleć i działać zgodnie z zasadami zarządzania 
strategicznego, zdaje sobie sprawę z roli strategii w 
funkcjonowaniu organizacji 

K_K01 P7S_KK 

EK_K06 
respektuje społeczne konsekwencje wyborów 
strategicznych i potrzebę zachowań etycznych 
menedżerów w procesie ich dokonywania  

K_K06 P7S_KR 

  

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 



T_01 Controlling strategiczny. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_02 Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_03 Organizacja ucząca się.  

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_04 Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_05 Modele businessu (bezpieczeństwa). 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_06 Zarządzanie strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

 
Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 

programowe 
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  
Wykład konwersatoryjny  
Wykład problemowy  
Wykład informacyjny  
Dyskusja T_02, T_05 
Praca z tekstem  
Metoda analizy przypadków  
Uczenie problemowe (Problem-based learning)  
Gra dydaktyczna/symulacyjna  
Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_06 
Metoda warsztatowa  
Metoda projektu  
Prezentacja multimedialna T_04 
Demonstracje dźwiękowe i/lub video  
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Inne (jakie?) - …  
…  
 



Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

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

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
wymienić i opisać 
metody analizy 
strategicznej i 
planowania 
strategicznego. 

Student/ka potrafi w 
ograniczonym zakresie 
wymienić i opisać 
metody analizy 
strategicznej i 
planowania 
strategicznego. 

Student/ka potrafi 
wymienić i opisać 
metody analizy 
strategicznej i 
planowania 
strategicznego. 

Student/ka potrafi 
bardzo dobrze 
wymienić i opisać 
metody analizy 
strategicznej i 
planowania 
strategicznego. 

EK_W02 

Student/ka nie posiada 
wiedzy dotyczącej 
powiązań między 
koncepcjami 
zarządzania 
strategicznego a 
procesami 
wpływającymi na 
funkcjonowanie 
organizacji. 

Student/ka posiada 
fragmentaryczną  
wiedzę dotyczącą 
powiązań między 
koncepcjami 
zarządzania 
strategicznego a 
procesami 
wpływającymi na 
funkcjonowanie 
organizacji. 

Student/ka posiada 
wiedzę dotyczącą 
powiązań między 
koncepcjami 
zarządzania 
strategicznego a 
procesami 
wpływającymi na 
funkcjonowanie 
organizacji. 

Student/ka posiada 
pełną wiedzę 
dotyczącą powiązań 
między koncepcjami 
zarządzania 
strategicznego a 
procesami 
wpływającymi na 
funkcjonowanie 
organizacji. 

EK_U03 

Student/ka nie potrafi 
wykorzystać wiedzy 
teoretycznej z zakresu 
zarządzania 
strategicznego do 
praktycznego działania 
w ramach 
wyznaczanych zadań. 

Student/ka potrafi 
dostatecznie  
wykorzystać wiedzę 
teoretyczną z zakresu 
zarządzania 
strategicznego do 
praktycznego działania 
w ramach 
wyznaczanych zadań. 

Student/ka potrafi 
wykorzystać wiedzę 
teoretyczną z zakresu 
zarządzania 
strategicznego do 
praktycznego działania 
w ramach 
wyznaczanych zadań. 

Student/ka potrafi w 
sposób wyczerpujący 
wykorzystać wiedzę 
teoretyczną z zakresu 
zarządzania 
strategicznego do 
praktycznego działania 
w ramach 
wyznaczanych zadań. 

EK_U04 

Student/ka nie 
dostrzega, a co za tym 
idzie nie potrafi 
powiązać zagadnień 
związanych z 
zarządzaniem 
strategicznym z innymi 
dziedzinami z zakresu 
zarządzania. 

Student/ka w 
niewielkim stopniu 
dostrzega i potrafi 
powiązać zagadnienia 
związane z 
zarządzaniem 
strategicznym z innymi 
dziedzinami z zakresu 
zarządzania. 

Student/ka  dostrzega 
i potrafi powiązać 
zagadnienia związane 
z zarządzaniem 
strategicznym z innymi 
dziedzinami z zakresu 
zarządzania. 

Student/ka  dostrzega i 
potrafi znakomicie 
powiązać zagadnienia 
związane z 
zarządzaniem 
strategicznym z innymi 
dziedzinami z zakresu 
zarządzania. 

EK_K05 

Student/ka nie potrafi 
myśleć i działać 
zgodnie z zasadami 
zarządzania 
strategicznego. 

Student/ka potrafi w 
niewielkim stopniu 
myśleć i działać 
zgodnie z zasadami 
zarządzania 
strategicznego, nie w 
pełni zdaje sobie 
sprawę z roli strategii w 
funkcjonowaniu 
organizacji. 

Student/ka potrafi 
myśleć i działać 
zgodnie z zasadami 
zarządzania 
strategicznego, zdaje 
sobie sprawę z roli 
strategii w 
funkcjonowaniu 
organizacji. 

Student/ka potrafi w 
pełni samodzielnie 
myśleć i działać 
zgodnie z zasadami 
zarządzania 
strategicznego, zdaje 
sobie sprawę z roli 
strategii w 
funkcjonowaniu 
organizacji. 

EK_K06 Student/ka nie 
respektuje 
społecznych 
konsekwencji wyborów 
strategicznych i 
potrzebę zachowań 
etycznych 
menedżerów w 
procesie ich 
dokonywania  

Student/ka w 
niewielkim stopniu 
respektuje społeczne 
konsekwencje wyborów 
strategicznych i 
potrzebę zachowań 
etycznych menedżerów 
w procesie ich 
dokonywania  

Student/ka respektuje 
społeczne 
konsekwencje 
wyborów 
strategicznych i 
potrzebę zachowań 
etycznych 
menedżerów w 
procesie ich 
dokonywania  

Student/ka w pełnym 
stopniu respektuje 
społeczne 
konsekwencje wyborów 
strategicznych i 
potrzebę zachowań 
etycznych menedżerów 
w procesie ich 
dokonywania  

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 K06 

Egzamin pisemny X X X X X X 
Egzamin ustny       



Zaliczenie pisemne       
Zaliczenie ustne       
Kolokwium pisemne X X X X X X 
Kolokwium ustne       
Test       
Projekt       
Praca pisemna       
Raport       
Prezentacja multimedialna X X X X X X 
Praca podczas ćwiczeń   X X X X 
Inne (jakie?) -       
 
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 
 
Literatura podstawowa - Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Harvard Business School Press, 

2008. 
-  Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007. 
- Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, 

W-wa 2003 
- Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi 

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005 
- Urbanowska-Sojkin E. (red.), 2011, Podstawy wyborów strategicznych 

w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 
- Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie 

strategiczne przedsiębiorstwem, wydanie II, PWE, Warszawa 
 

Literatura uzupełniająca - Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 
2009. 

- Jedliński M., Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001. 

- Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2012. 

 


