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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
społecznych:
1
2

Wiedza: posiada wiedzę z zarządzania strategicznego oraz współczesnych metod
zarządzania
Umiejętności: potrafi interpretować zjawiska zachodzące w obszarze zarządzania
organizacjami

Kompetencje personalne i społeczne: potrafi samodzielnie formułować problemy
zarządcze, rozwijać swoją wiedzę oraz prowadzić dyskurs w środowisku naukowym również
w języku angielskim.
Cel przedmiotu: celem przedmiotu jest nabycie przez doktorantów zdolności do uwzględniania
nowego paradygmatu przedsiębiorstwa w opracowywanych przez siebie problemach badawczych
dotyczących zarządzania organizacjami.
3

Efekty kształcenia
Wiedza:
1

zna paradygmaty przedsiębiorstwa ery przemysłowej

2

zna cechy oraz poziomy zwinności przedsiębiorstwa

3
posiada wiedzę z podstaw teorii okazji i projektowania przedsiębiorstwa zwinnego
Umiejętności:
1

potrafi kategoryzować zachowania przedsiębiorstwa ze względu na cechy zwinności

2

potrafi analizować cykl życia okazji

potrafi dokonywać wyboru pomiędzy strategią lean i agile oraz korzystać z zasad
projektowania organizacji przedsiębiorstwa zwinnego
Kompetencje personalne i społeczne:
3

1

1

wykazuje świadomość nieuchronności zmian w otoczeniu biznesu i konieczności uczenia się
przez całe życie

Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3
Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
2

2

potrafi argumentować wprowadzanie koncepcji przedsiębiorstwa zwinnego
potrafi wpływać na zmianę postaw społecznych w stosunku do zmian zachodzących w
3
otoczeniu biznesowym
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TREŚCI PROGRAMOWE
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Problematyka ogólna

Zagadnienia szczegółowe

1

Paradygmaty przedsiębiorstwa

2

Morfologia i poziomy zwinności
przedsiębiorstwa

•
•
•
•
•
•

3

Elementy teorii okazji

4

System zarządzania przedsiębiorstwem i
paradygmaty jego projektowania

5

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
zwinnych

6

Projektowanie struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa zwinnego

Liczba
godz.

Manufaktura
Przedsiębiorstwo produkcji masowej
Przedsiębiorstwo lean
Przedsiębiorstwo agile
Bystrość, elastyczność, inteligencja, spryt
Od przedsiębiorstwa reagującego na potrzeby
klienta do organizacji wirtualnej

•
•
•
•
•

Typologia okazji
Cykl życia okazji
Morfologia systemu zarządzania przedsiębiorstwem
Uwarunkowania systemów zarządzania
Współczesne paradygmaty projektowania systemów
zarządzania
• Istota i wymiary struktury organizacyjnej
• Charakterystyka struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa zwinnego
• Wielowymiarowa przestrzeń projektowania struktury
organizacyjnej
• Wielowymiarowa metodyka projektowania struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa zwinnego

1

2

2
1

2

2

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

Dyskusje podsumowujące poszczególne wykłady, dające możliwość oceny zrozumienia
problematyki przez słuchacza
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA
FORMA AKTYWNOŚCI

4

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykład)
Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

10
5

Praca własna słuchacza

10

Przygotowanie pracy zaliczeniowej

5

SUMA

30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU

1

Proszę nie wypełniać sumarycznej liczby punktów ECTS

