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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
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Wiedza: słuchacz posiada wiedzę ogólną o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych
koncepcjach w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Umiejętności: słuchacz potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej,
bazach danych i innych źródłach
Kompetencje personalne i społeczne: słuchacz świadomie i odpowiedzialnie formułuje
opinie dotyczące kwestii zawodowych

Cel przedmiotu: celem przedmiotu jest zaprezentowanie znaczenia podejścia zasobowego we
współczesnym zarządzaniu, zwrócenie uwagi na nowe paradygmaty w zarządzaniu strategicznym,
taktycznym i operacyjnym oraz zaakcentowanie znaczenia zasobów niematerialnych.
Efekty kształcenia
Wiedza:
1

posiada wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

2

zna metodologię dotyczącą zasobowego paradygmatu w zarządzaniu

3

posiada wiedzę dotyczącą materialnych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa

Umiejętności:
potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze dotyczące zasobów w
przedsiębiorstwie
2
potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić badania dotyczące zasobów przedsiębiorstwa
3
potrafi w sposób krytyczny odnieść wyniki badań własnych do badań innych
Kompetencje personalne i społeczne:
1

1
2
3
1

rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podejmowania twórczej debaty
jest świadomy znaczenia odpowiedzialności społecznej związanej z korzystaniem z
zasobów
wykazuje etyczne podejście do gospodarowania zasobami, zwłaszcza kapitałem ludzkim

Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3
Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
2
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TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godz.

Lp.

Problematyka ogólna

Zagadnienia szczegółowe

1

Współczesne podejście do zasobów

•

Pojęcie zasobu i potencjału, model St Gallen

1

2

Bilansowanie zasobów

•

1

3

Planowanie zasobów

•

Modele bilansowania, horyzonty i przekroje
bilansowe, problemy związane z bilansowaniem
zasobów
Różne podejścia do planowania zasobów

4

Zasoby jako element WEJŚCIA do
systemu
Zasoby niematerialne w
przedsiębiorstwie

•

Modelowe ujęcie przetwarzania zasobów w
przedsiębiorstwie
Klasyfikacja zasobów niematerialnych, nawigator
Skandii i inne metody pomiaru kapitału
niematerialnego, zarządzanie wiedzą zarządzania
przez wartości, CSR, kształtowanie tożsamości

1

5

•

3

4

Sposoby oceny – F - Formująca ( ocena cząstkowa), P - Podsumowująca
F1
P1

Dyskusje podsumowujące poszczególne wykłady, dające możliwość oceny zrozumienia
problematyki przez słuchacza
Opracowanie koncepcji systemu oceny potencjału przedsiębiorstwa
OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA
FORMA AKTYWNOŚCI

4

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykład)
Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

10
4

Praca własna słuchacza

10

Przygotowanie pracy zaliczeniowej

6

SUMA

30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
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Proszę nie wypełniać sumarycznej liczby punktów ECTS

