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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku: zarządzanie publiczne

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o zarządzaniu i jakości 73%

Ekonomia i finanse 7%

Nauki prawne 5%

Nauki socjologiczne 4%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%

Nauki o polityce i administracji 2%

Filozofia 2%

Psychologia 2%

Informatyka 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Zarządzanie publiczne jest innowacyjnym kierunkiem, należy do grupy strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-
ekonomicznego kraju,  w  szczególności  mając  na  uwadze kwestie  społeczne i  potrzebę kształcenia  pracowników kadr
publicznych, zorientowanych na wartości i rozumiejących potrzeby i oczekiwania społeczne.
Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne, w ramach nauk humanistycznych i społecznych realizowany będzie w
duchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów,
poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczucie
wspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiają
człowieka i jego dobro w organizacji.
Podstawę programu stanowi  proces  dydaktyczny  oraz  prowadzenie  badań naukowych przy  współpracy  z  krajowymi  i
zagranicznymi  ośrodkami  akademickimi,  organizacjami  eksperckimi,  partnerami  biznesowymi,  jednostkami  sektora
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.
Kierunek: zarządzanie publiczne jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ. Jest kierunkiem unikatowym w Polsce, gdyż realizowany jest w obszarze nauk humanistycznych i społecznych,
w odniesieniu do subdyscypliny zarządzania publicznego. Wyróżnia się nie tylko humanistyczną perspektywą, ale także
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interdyscyplinarnym podejściem do zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.
W procesie dydaktycznym akcentowane są funkcje, procesy i metody zarządzania w organizacjach oparte na bazie wartości
humanistycznych.
Treści dydaktyczne łączą zagadnienia wielu nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i politycznych. Daje to
podstawę do twierdzenia, iż jest to kierunek unikatowy.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku: zarządzanie publiczne odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Misją UJ jest humanistyczne „wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w
dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra”. Zadaniem Uniwersytetu jest także
ochrona  podstawowych  wartości  ludzkich  przed  zagrożeniami  współczesnego  świata.  Studia  na  kierunku:  zarządzanie
publiczne kształcą ludzi wrażliwych, odpowiedzialnych, mających szerokie horyzonty intelektualne oraz w sposób szczególny
przestrzegających zasad moralnych, jak również odnoszących się w swej pracy do wartości  humanistycznych, kształcą
liderów i przywódców, kierowników i menadżerów dla organizacji  publicznych i pozarządowych, zarówno polskich, jak i
funkcjonujących  w  realiach  Unii  Europejskiej.  Pozwalają  poznać  i  zrozumieć  wyzwania  współczesnego  świata,  nabyć
wyjątkowe  umiejętności  w  zakresie  metod,  technik  i  instrumentów  zarzadzania  w  organizacjach  publicznych  i
pozarządowych. Studia nie tylko wzbogacają o niezbędną wiedzą pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z
działalnością organizacji  sektora publicznego, ale także kształtują określone wartości i  wrażliwość społeczną. Pozwalają
również na kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i sferze społecznej, na odgrywanie roli
lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych. Koncepcja kształcenia na studiach: zarządzanie
publiczne  umożliwia  zdobycie  zaawansowanej  wiedzy  i  umiejętności  potrzebnych  do  podjęcia  pracy  w  organizacjach
publicznych  (organach  administracji  rządowej,  samorządowej  wszystkich  szczebli,  instytucjach  edukacyjnych,  ochrony
zdrowia, agencjach państwowych i funduszach celowych organach kontroli państwowej i ochrony prawa itd.) organizacjach
pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) i podmiotach ekonomii społecznej. Studia te kształtują także umiejętności
pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni,
spółek  non-profit).  Kompleksowe  przygotowanie  merytoryczne  zapewni  absolwentom  zarządzania  publicznego  znalezienie
pracy w rozwijającym się sektorze publicznym, społecznym, pozarządowym.

Cele kształcenia

dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych
rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki
publicznej w instytucjach społecznych, organizacjach publicznych, w szczególności na wszystkich szczeblach administracji
rządowej i samorządowej
rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki
publicznej w organizacjach międzynarodowych, podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych
dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do podjęcia studiów drugiego stopnia

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Studia na kierunku zarządzanie publiczne pozwalają studentowi zdobyć wiedzę oraz umiejętności analitycznego myślenia
oraz  podejmowania  w  wykonywanej  w  przyszłości  pracy  decyzji  uwzględniających  skutki  ekonomiczne,  społeczne  i
gospodarcze.  Kierunek studiów zarządzanie  publiczne realizuje  ten  cel  poprzez  proces  kształcenia  i  program studiów
gwarantujący zdobycie wykształcenia niezbędnego dla menedżera sektora publicznego. Program studiów pozwala między
innymi zdobyć wiedzę konieczną do przygotowywania diagnoz społeczno-gospodarczych gwarantujących wprowadzanie np.
projektów społecznych.  Program kierunku na zarządzanie  publiczne ma na celu  zaznajomienie  studenta z  najbardziej
przydatnymi w praktyce różnorodnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania organizacjami sektora
publicznego,  nowoczesnymi  metodami,  w  tym w  szczególności  rozwiązaniami  instytucjonalnymi  służącymi  budowaniu
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przewag konkurencyjnych jednostek terytorialnych oraz kreowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego, rozwiązaniami w
zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Studia  na  kierunku:  zarządzanie  publiczne  kształcą  liderów i  przywódców,  kierowników i  menadżerów dla  organizacji
publicznych i  pozarządowych, zarówno polskich, jak i  funkcjonujących w realiach Unii  Europejskiej.  Pozwalają poznać i
zrozumieć wyzwania  współczesnego świata,  nabyć wyjątkowe umiejętności  w zakresie  metod,  technik  i  instrumentów
zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych. Studia nie tylko wzbogacają o niezbędną wiedzą pozwalającą na
rozwiązywanie  problemów  związanych  z  działalnością  organizacji  sektora  publicznego,  ale  także  kształtują  określone
wartości i wrażliwość społeczną. Pozwalają także kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i
sferze społecznej, na odgrywanie roli lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych.
Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organizacjach publicznych
(organach  administracji  rządowej,  samorządowej  wszystkich  szczebli,  instytucjach  edukacyjnych,  ochrony  zdrowia,
agencjach  państwowych  i  funduszach  celowych  organach  kontroli  państwowej  i  ochrony  prawa  itd.)  organizacjach
pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) i podmiotach ekonomii społecznej. Program kształtuje także umiejętności
pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni,
spółek non-profit).
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
ISP prowadzi badania w zakresie zarządzanie w sektorze publicznym: celem badania jest między innymi poznanie specyfiki
zarządzania  i  przywództwa  w  wybranych  oragnizacjach  publicznych  i  pozarządowych,  identyfikacja  korzyści  z  zastosowań
wybranych metod i  technik zarządzania publicznego w relacji  do interesariuszy i  środowiska organizacji  publicznych i
pozarządowych,  jak  również  stworzenia  skutecznych  sposobów  ich  zastowowania.  Badania  pozwalają  na  ustalenie
prawidłowości występujących w ramach szczegółowych aspektów zarządzania i przywództwa w organizacjach publicznych i
pozarządowych,  jak  również  stosowanych metod i  technik  zarządzania  publicznego.  W wymiarze praktycznym wiedza
posłuży do sformułowania wskazań dla praktyki zarządzania publicznego oraz rozwoju kształcenia w badanym obszarze.
Badania naukowe prowadzone w ramach działalności statutowej obejmują realizację zadania badawczego pn. Zarządzanie w
sektorze publicznym. Celem zadania  jest  wzbogacenie  nurtu humanistyczno-społecznego nauk o  zarządzaniu,  poprzez
badania nad zarządzaniem publicznym. W ostatnich latach badania są realizowane w szczególności, w zakresie:
• włączenia perspektywy organizacyjnej zaufania publicznego,
• humanistycznych aspektów współpracy wewnątrzorganizacyjnej i między organizacjami oraz między sektorami społeczno-
gospodarczymi,
• organizacyjnych i marketingowych aspektów zarządzania publicznego,
• rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
• współpracy jako czynnika usprawniania zarządzania publicznego,
• innowacji społecznych i organizacyjnych.
W ramach badań opracowano m. in. uzasadnienie rozwijania badań według metodologii humanistycznej na gruncie nauk o
zarządzaniu, wskazano najważniejsze elementy zaufania kompetencyjnego w budowaniu zaufania do organizacji; stworzono
model  kompetencyjny  dla  badanych  urzędów  gmin;  zaproponowano  nowe  podejście  do  analizowania  potencjału
pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej; wykazano związek koncepcji wartości publicznej z założeniami
na temat funkcji użyteczności oraz pomiędzy analizowanym paradygmatem a jego ukrytymi założeniami ekonomicznymi;
wskazano prawidłowości współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu publicznym.
Jednostka prowadzi  także projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki,  projekty w ramach programu Erasmus,  jak
również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i
doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone  w  ISP  badania  naukowe  bepośrednio  związane  są  z  treściami  poruszanymi  w  ramach  przedmiotów
realizowanych na kierunku Zarządzanie publiczne. Wyniki prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i empirycznych
wykorzystywane są w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów podczas przekazu wykładowców.
Podnoszone  w  wyniku  realizacji  badań  wiedza  i  kompetencje  metodologiczne  i  statystyczne  pracowników  ISP
wykorzystywane są także w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych i innych przedmiotów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in.
tereny  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  „Krakowski  Park  Technologiczny”.  Okolice  Kampusu  należą  do  najszybciej
rozwijających się terenów w Krakowie. Powstają tu nowe zespoły zabudowy, z natury będące zapleczem mieszkaniowym
studentów i pracowników UJ.
Program funkcjonalny  Wydziału  został  opracowany  na  podstawie  analiz  rozwojowych,  wykonywanych  przez  jednostki
organizacyjne: instytuty i zakłady. Koncepcja budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej została wyłoniona w
konkursie zorganizowanym przez uczelnię i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zrealizowany projekt architektoniczny jest
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dziełem Agencji Projektowej Architektury s.c. EKSPO, której głównym projektantem jest arch. Krzysztof Kiendra.
Czteropiętrowy  budynek,  o  powierzchni  użytkowej  ok.  23  700  m2,  jest  obiektem nowoczesnym w  sensie  rozwiązań
funkcjonalnych  oraz  przestrzennych.  Obiekt  może  obsłużyć  jednocześnie  ok.  2200  studentów.  Na  program użytkowy
budynku  składają  się  sale  wykładowe,  seminaryjne  i  ćwiczeniowe,  a  także  pracownie  komputerowe  i  biblioteka.
Specyficznym  elementem  programu  funkcjonalnego  jest  studio  telewizyjne.  Celom  naukowym  i  dydaktycznym  służą  też
laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia
dydaktyczne  wyposażono  w  sprzęt  audiowizualny  umożliwiający  różne  formy  prezentacji  wiedzy  i  komunikację  ze
studentami.  W  obiekcie  zaprojektowano  też  miejsca  pracy  dla  ok.  450  pracowników  naukowych.  Pomieszczeniom
pracowniczym towarzyszą salki konferencyjne i seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia
towarzyszące  obejmują  niewielki  barek,  punkt  handlowy  oraz  usług  kserograficzne.  W  podziemiu  budynku  (ok.  2200  m2)
zlokalizowano: hol,  szatnie,  sanitariaty ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i  teletechniczne oraz
przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2) mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony,
sale dydaktyczne, sale audytoryjne, biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bufet,
pokoje gościnne, stacja trafo, pom. pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale
i pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i
techniczne oraz antresola biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i
pracownie  dydaktyczne,  pomieszczenia  pracowników  naukowych,  władz  instytutów,  sanitariaty  ogólne,  pomieszczenia
pomocnicze i techniczne.
W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy, poprzedzony dziedzińcem segment
budynku obejmuje  reprezentacyjny,  wielokondygnacyjny  hol  wejściowy i  rekreacyjny,  obudowany największymi  salami
wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy. W trzecim, podłużnym segmencie
mieszczą  się  pomieszczenia  dydaktyczne  oraz  pokoje  pracowników.  Budynek  dostępny  jest  z  ul.  prof.  Stanisława
Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt Wydziału otaczają
atrakcyjne  tereny  zielone  (ok.  9  500  m2),  stanowiące  przy  tym ekrany  akustyczne,  chroniące  przed  hałasem ruchu
drogowego. Wewnętrzny dziedziniec zdobi fontanna.

Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, która powstała w
wyniku połączenia zbiorów instytutów naukowych Wydziału. W obiekcie znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie umeblowanie
pomieszczenia  i  bardzo  dobre  warunki  techniczne  (klimatyzacja,  monitoring,  winda),  które  zapewniają  czytelnikom
komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą korzystać
osoby niepełnosprawne. Biblioteka oferuje ponadto:
 dogodne godziny udostępniania (poniedziałek-sobota: 9-19, niedziela: 9-15),
 wolny dostęp do książek i czasopism bieżących,
 katalog online,
 ksero,
 skanery,
 kabiny do pracy indywidualnej,
 kabiny multimedialne (TV, DVD),
 kabinę tyflologiczną (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 komputery,
 otwarty dostęp do Internetu bezprzewodowego.
Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. Wypożyczalnia w Bibliotece funkcjonuje w oparciu o system
kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS.
Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W prenumeracie znajduje się
119 czasopism polskich oraz 20 zagranicznych. Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ współuczestniczy wraz z
Biblioteką Jagiellońską w dostępie do Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ VTLS).
Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0413

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Studia  obejmują  uczestniczenie  w  programowych  zajęciach  dydaktycznych  -  obowiązkowych  i  fakultatywnych  oraz
uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi
lub zaliczeniu. Od drugiego roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na trzecim roku przygotowuje pracę
dyplomową w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze
III, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze IV, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze V, dwa
przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze VI
- realizowane na II i III roku studiów

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 170

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 50

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1680

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie są przewidziane w programie studiów.
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest  spełniony wówczas,  gdy praca dyplomowa została  oceniona na ocenę pozytywną.  Obowiązek
spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności  studenta  związane  z  danym  kierunkiem  studiów,  poziomem  i  profilem  kształcenia  oraz  umiejętności
samodzielnego  analizowania  i  wnioskowania.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

ZPU_K1_W01
Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy dotyczącej
miejsca i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk społecznych i
humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków rozwoju.

P6S_WG

ZPU_K1_W02
Absolwent zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i
globalnym.

P6S_WG

ZPU_K1_W03
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat
istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i
politycznych.

P6S_WG

ZPU_K1_W04
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat
sposobów zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych grup i
społeczeństw.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W05 Absolwent zna i rozumie wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania
organizacjami z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych. P6S_WG

ZPU_K1_W06 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat
prawnych i finansowych aspektów działania organizacji.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W07 Absolwent zna i rozumie na poziomie podstawowym i zaawansowanym metody
badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych. P6S_WG

ZPU_K1_W08
Absolwent zna i rozumie zagadanienia z zaawansowanej wiedzy na temat
zastosowania wybranych metod analizy i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół badawczych.

P6S_WG

ZPU_K1_W09 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. P6S_WK

ZPU_K1_W10 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej. P6S_WK

ZPU_K1_W11 Absolwent zna i rozumie zasady kierowania ludźmi w organizacji. P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W12 Absolwent zna i rozumie wybrane aspekty zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W13
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania publicznego.

P6U_W

ZPU_K1_W14 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone uwarunkowania
prowadzonej działalności w zakresie zarządzania publicznego. P6U_W

Umiejętności

Kod Treść PRK

ZPU_K1_U01

Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i
organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór odpowiednich
źródeł informacji.

P6S_UW
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Kod Treść PRK

ZPU_K1_U02 Absolwent potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania
publicznego syntetyzować różne idee i poglądy. P6S_UW

ZPU_K1_U03
Absolwent potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami
informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i
nietypowe zadania.

P6S_UW

ZPU_K1_U04 Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej,
prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia. P6S_UK

ZPU_K1_U05 Absolwent potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole. P6S_UO

ZPU_K1_U06 Absolwent potrafi posługiwać́ się̨ językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. P6S_UK

ZPU_K1_U07 Absolwent potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji. P6S_UK

ZPU_K1_U08 Absolwent potrafi planować i organizować proces własnego uczenia się. P6S_UU

ZPU_K1_U09
Absolwent potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
wybranych wytworów kultury z zakresu zarządzania publicznego wytworzonych na
gruncie nauk społecznych i humanistycznych.

P6S_UW

ZPU_K1_U10 Absolwent potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. P6U_U

ZPU_K1_U11 Absolwent potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie
komunikować się z otoczeniem. P6U_U

ZPU_K1_U12 Absolwent potrafi uzasadniać swoje stanowisko. P6U_U

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

ZPU_K1_K01 Absolwent jest gotów do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści. P6S_KK

ZPU_K1_K02 Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych. P6S_KK

ZPU_K1_K03 Absolwent jest gotów do podejmowania działania i inspirowania innych do działania
na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego. P6S_KO

ZPU_K1_K04 Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego działania. P6S_KO

ZPU_K1_K05 Absolwent jest gotów do świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych. P6S_KR

ZPU_K1_K06 Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim. P6U_K

ZPU_K1_K07
Absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny
działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których
uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

P6U_K

ZPU_K1_K08 Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za skutki podejmowanych
działań. P6U_K
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Plany studiów
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: grupy i struktury
społeczne 15 1,0 zaliczenie O

Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: nauka o organizacji 30 4,0 egzamin O

Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: współczesne organizacje
formalne i nieformalne 15 1,0 zaliczenie O

Problemy współczesnego świata 45 6,0 zaliczenie O

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: państwo i polityka 15 1,0 egzamin O

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: system polityczno-
instytucjonalny w Polsce 15 1,0 zaliczenie O

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: administracja publiczna
w Polsce 15 2,0 egzamin O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: filozofia 15 2,0 egzamin O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: psychologia 30 3,0 egzamin O

Technologia informacyjna - ECDL 30 3,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: podstawy prawa 30 3,0 egzamin O

Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: mikroekonomia 30 3,0 egzamin O

BHK 4 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: makroekonomia 30 3,0 egzamin O

Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: podstawy finansów 30 3,0 egzamin O

Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: działanie/ nauka o działaniu 15 1,0 zaliczenie O

Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: podstawy zarządzania 45 4,0 egzamin O

Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: współczesne metody
zarządzania organizacjami 15 1,0 zaliczenie O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo administracyjne 30 3,0 egzamin O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo pracy 15 1,0 egzamin O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: KPA 15 2,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Marketing i budowanie relacji z otoczeniem 30 3,0 egzamin O

Etyka w sferze publicznej 30 2,0 egzamin O

Ochrona własności intelektualnej, przedmiot modułu zajęć Etyka w
sferze publicznej: 15 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: logika 15 2,0 egzamin O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: socjologia 30 3,0 egzamin O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot
modułu zajęć: metody badań jakościowych i ilościowych 30 3,0 zaliczenie O

Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: psychologia w
zarządzaniu 30 3,0 egzamin O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: instytucje
polskie, europejskie i międzynarodowe 15 1,0 egzamin O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie publiczne oraz metody i techniki zarządzania
publicznego

45 5,0 egzamin O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: strategie i
polityki publiczne 15 2,0 egzamin O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: polityki
publiczne UE 15 1,0 egzamin O

Rachunkowość finansowa 30 3,0 egzamin O

Język angielski 60 - zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz  po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.

Komunikacja społeczna i media społecznościowe 45 5,0 egzamin F

Kultura i antropologia organizacji 45 5,0 egzamin F

Zarządzanie jakością 45 5,0 egzamin F

Ekonomia społeczna i spółdzielczość 45 5,0 egzamin F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (samorząd
terytorialny) 45 5,0 egzamin F

CSR i zarządzanie zaufaniem 45 5,0 zaliczenie F

Opinia publiczna i elementy medioznawstwa 45 5,0 egzamin F

Standardy dyplomacji i etykiety 45 5,0 egzamin F
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Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot
modułu zajęć: projekt społeczny – badania w działaniu 45 6,0 zaliczenie O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć:
współczesne społeczeństwo obywatelskie 15 2,0 egzamin O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: ruchy
społeczne 15 1,0 egzamin O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie organizacjami pozarządowymi 30 3,0 zaliczenie O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć:
partycypacja publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym
a organizacjami pozarządowymi

30 3,0 zaliczenie O

Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: kierowanie ludźmi w
organizacji 30 3,0 egzamin O

Język angielski 60 4,0 egzamin O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz  po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.

Demografia i geografia ekonomiczna 45 5,0 egzamin F

Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych 45 5,0 egzamin F

Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 45 5,0 egzamin F

Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym 45 5,0 egzamin F

Zarządzanie międzykulturowe 45 5,0 egzamin F

Gospodarowanie przestrzenią i smart city 45 5,0 egzamin F

Fundraising, crowdsourcing i crowdfunding 45 5,0 egzamin F

Współczesne ruchy społeczne – kontrola obywatelska i watch
dogs 45 5,0 egzamin F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie projektami 30 3,0 zaliczenie O

Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć:
planowanie i zarządzanie strategiczne 30 4,0 egzamin O

Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie finansami publicznymi 30 3,0 egzamin O

Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: IT w
zarządzaniu publicznym 15 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć:
przedsiębiorczość publiczna 30 2,0 egzamin O

Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć:
innowacje społeczne i organizacyjne 30 2,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie F

Grupa zajęć fakultatywnych O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz  po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.

Komunikacja społeczna i media społecznościowe 45 5,0 egzamin F

Kultura i antropologia organizacji 45 5,0 egzamin F

Zarządzanie jakością 45 5,0 egzamin F

Ekonomia społeczna i spółdzielczość 45 5,0 egzamin F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (samorząd
terytorialny) 45 5,0 egzamin F

CSR i zarządzanie zaufaniem 45 5,0 zaliczenie F

Opinia publiczna i elementy medioznawstwa 45 5,0 egzamin F

Standardy dyplomacji i etykiety 45 5,0 egzamin F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie i przewodzenie zmianom w organizacjach publicznych 30 3,0 egzamin O

Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą 30 3,0 egzamin O

Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
myślenie i działanie kreatywne 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie F

Grupa zajęć fakultatywnych O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz  po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.

Demografia i geografia ekonomiczna 45 5,0 egzamin F

Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych 45 5,0 egzamin F

Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 45 5,0 egzamin F

Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym 45 5,0 egzamin F

Zarządzanie międzykulturowe 45 5,0 egzamin F

Gospodarowanie przestrzenią i smart city 45 5,0 egzamin F

Fundraising, crowdsourcing i crowdfunding 45 5,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne ruchy społeczne – kontrola obywatelska i watch
dogs 45 5,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: grupy i struktury społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d1788c0e6.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o organizacji, procesach organizowania,
podstawowymi typami i formami organizacyjnymi oraz współczesnymi problemami organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów
zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych
grup i społeczeństw.

ZPU_K1_W04 zaliczenie na ocenę
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W2
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

ZPU_K1_W12 zaliczenie na ocenę

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych zaawansowanych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół
badawczych.

ZPU_K1_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone
i nietypowe zadania.

ZPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji. ZPU_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści. ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych. ZPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3
jest świadomy potrzeby przestrzegania
i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych
i społecznych.

ZPU_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do sprawdzianu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek do grup i struktur
społecznych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2. Procesy organizacyjne i organizowanie. Typy i formy organizacyjne. W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3. Współczesne organizacje formalne i nieformalne. W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4. Tożsamość i historia teorii organizacji. W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5. Podejście systemowe w teorii organizacji. W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6. Konstruktywistyczne ujęcie organizacji. W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7. Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło szans i zagrożeń. W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

8. Budowa potencjału społecznego organizacji. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: nauka o organizacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d178a8d3d.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem
wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi
wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami publicznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca
i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk
humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych ZPU_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teorie organizacji a nauki o zarządzaniu. W1

2. Otoczenie organizacji. W1

3. Osobliwość teorii zarządzania - tożsamość, paradygmaty, ontologia,
epistemologia, aksjologia,metafory W1, U1

4. Podejście systemowe, zasobowe, sieciowe W1

5. Granice organizacji W1

6. Teorie równowagi organizacyjnej W1

7. Racjonalność działań w organizacji: cele działania, decyzje i ich ograniczenia U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Test wiedzy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: współczesne organizacje
formalne i nieformalne

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d178d16fb.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o organizacji, procesach organizowania,
podstawowymi typami i formami organizacyjnymi oraz współczesnymi problemami organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów
zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych
grup i społeczeństw.

ZPU_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

ZPU_K1_W12 zaliczenie na ocenę

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych zaawansowanych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół
badawczych.

ZPU_K1_W12 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone
i nietypowe zadania.

ZPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji. ZPU_K1_U12 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści. ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych. ZPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3
jest świadomy potrzeby przestrzegania
i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych
i społecznych.

ZPU_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek do grup i struktur
społecznych

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2. Tożsamość i historia teorii organizacji W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3. Podejście systemowe w teorii organizacji W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4. Konstruktywistyczne ujęcie organizacji W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5. Teorie równowagi organizacyjnej W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

6. Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło szans i zagrożeń W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7. Procesy organizacyjne i organizowanie W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

8. Racjonalność jako efekt organizowania W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

9. Skuteczność i elastyczność a łagodzenie napięć jako problemy współczesnych
procesów organizacyjnych

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

10. Role i funkcje organizacyjne. Dynamiczne dobieranie talentów W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

11. Infrastruktura techniczna i informatyczna w służbie organizacji W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

12. Zarządzanie wiedzą i komunikacja w organizacji W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

13. Budowa potencjału społecznego organizacji W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

14. Innowacje i przedsiębiorczość w organizacji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

15. Organizacje wobec wyzwań zarządzania międzykulturowego W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

16. Przeszkody w tworzeniu wartości w organizacji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

17. Typy i formy organizacyjne W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

18. Współczesne organizacje formalne i nieformalne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

19. Wirtualizacja organizacji W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

20. Sieci i współpraca międzyorganizacyjna W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach (w tym realizacja zadań
wspierających cykl aktywnego uczenia się) 2. Przygotowanie i złożenie
projektu według wytycznych otrzymywanych systematycznie na
kolejnych zajęciach; prezentacja i obrona projektu. 3. Zaliczenie pisemne
na podstawie materiałów z zajęć i literatury podstawowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Problemy współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d178f32f8.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z globalnymi problemami związanymi z obecnym stanem środowiska przyrodniczego

C2 Zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami społecznymi

C3 Zapoznanie studentów z problemami współczesnych systemów edukacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej
cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

ZPU_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posiada umiejętność formułowania i analizowania
problemów badawczych wynikających z omawianych
zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych
i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie
publiczne oraz dobierać odpowiednie metody
i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór
odpowiednich źródeł informacji

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U12 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 45

przygotowanie do ćwiczeń 90

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie, zmiany
ekosystemów, klimatyczne i demograficzne etc. W1, U1

2. Szkoła wobec wyzwań współczesności W1, U1

3. Problemy społeczne i mechanizmy ich powstawania W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, praca w grupach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: państwo i polityka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d1791d9e6.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zrozumienie podstawowych pojęć i teorii politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student rozumie podstawowe pojęcia stosowane
w analizie politycznej, zna elementarne teorie z tej
dziedziny.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować główne pojęcia nauk politycznych
i przeprowadzać analizę sytuacji politycznej.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do uczestnictwa w debacie
publicznej.

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
26

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Klasyfikacja systemów politycznych: liberalna demokracja i ustroje autorytarne.
2. Konstytucjonalizm: model parlamentarno - gabinetowy i prezydencki.
3. Polski model ustrojowy.
4. Partie polityczne i ich funkcje w systemie politycznym.
5. Systemy partyjne a prawo wyborcze.
6. Grupy nacisku i ich rola w polityce.
7. Rządzenie światowe a państwa narodowe.
8. Zmiana polityczna, proces modernizacji, rewolucje i kryzysy polityczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: system polityczno-
instytucjonalny w Polsce

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d1793bdab.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zrozumienie systemu polityczno-społecznego w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student rozumie funkcjonowanie polskiego systemu
politycznego w kontekście współzależności
międzynarodowej.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać zasady polskiego ustroju państwowego
i procesu podejmowania decyzji politycznych.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do debaty publicznej. ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Polska w sieci organizacji międzynarodowych.
2. Proces prawodawczy w RP.
3. Rząd i administracja centralna, służba cywilna.
4. Budżet państwa i fundusze publiczne - główne narzędzie polityki.
5. Partie polityczne i procedury wyborcze.
6. Grupy nacisku, związki zawodowe, dialog społeczny.
7. Samorząd terytorialny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: administracja publiczna
w Polsce

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d179592dd.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji
i zasad funkcjonowania administracji publicznej, jej roli w życiu społeczno-gospodarczym. Ogólne przygotowanie
do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zasady organizacji administracji publicznej i zasad jej
funkcjonowania, relacje pomiędzy organizacjami
wchodzącymi w skład administracji publicznej
a innymi instytucjami. Zna i rozumie podstawowe
metody rozwiązywania problemów zarządzania
w organizacjach należących do administracji
publicznej.

ZPU_K1_W12 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy
związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Potrafi formułować i analizować proste problemy
badawcze w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w organizacji należącej
do administracji publicznej. Posługuje się kluczowymi
normami i standardami dotyczącymi organizacji
należących do administracji publicznej.

ZPU_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do zdobywania i doskonalenia wiedzy. ZPU_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 44

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie administracji publicznej oraz pojęcie organu, aparatu pomocniczego;
źródła prawa administracyjnego W1

2. Organizacja administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji publicznej;
Majątek publiczny W1

3. Sprawność działania administracji publicznej; Zasady działania administracji
publicznej W1, U1, K1

4. Kontrola administracji publicznej W1, U1, K1

5. Patologie administracji publicznej. Kierunki przeciwdziałania W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie zamknięte 1 punkt. Prawidłowa
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
filozofia

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d179797f9.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie uczestników zajęć z wyborem zagadnień filozoficznych istotnych dla współczesnego człowieka

C2 uświadomienie uczestnikom wpływu filozoficznych postaw na wybór paradygmatu, metodologii oraz
wartościowania w sprawach publicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 idee i argumenty wybranych klasycznych autorów
filozoficznych odnoszące się do sfery publicznej

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

esej, prezentacja

W2 podstawową terminologię filozoficzną w języku
polskim

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W13 esej, prezentacja

W3 najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej filozofii ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W13 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane
zagadnienia filozoficzne, identyfikując ich kluczowe
tezy i założenia

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

esej, prezentacja

U2 konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać swoje
stanowisko

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

esej, prezentacja

U3 poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 konstruktywnej krytyki uogólnień w świetle
dostępnych świadectw ZPU_K1_K01 esej, prezentacja

K2 zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów ZPU_K1_K01 esej, prezentacja

K3 przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w sferze publicznej ZPU_K1_K05 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 9

ćwiczenia 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie referatu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prawda: Skąd wiemy czym jest? W1, W2, W3

2. Rzeczywistość: Skąd wiemy to co wiemy? W1, W2, W3, U1, U2, U3

3. Człowiek: Kim jestem? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4. Dobro: Jak nie zmarnować życia sobie i innym? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. Bóg: Jeśli istnieje, skąd zło? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6. Umysł: Czy dusza składa się z atomów? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7. Nauka: Czy teorie muszą być „prawdziwe” żeby być dobre? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8. Technologia: Jeżeli coś da się zrobić, to czy należy? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9. Sens: Po co żyjemy? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja

ćwiczenia esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Lektura pierwszej części podręcznika pt. "Co to jest filozofia" (Galarowicz, 1992, s. 1-140)
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
psychologia

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d17996ed7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi psychologi. Po zakończonym kursie student
powinien swobodnie posługiwać się podstawowymi pojęciami oraz znać wybrane koncepcje i teorie z wyżej
zakreślonego obszaru, a także potrafić wykorzystywać je do diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu
zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki
ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe
rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście
lokalnym i globalnym

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2
zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania relacji
społecznych i organizacyjnych wraz z rządzącymi
w nich prawidłowościami

ZPU_K1_W13 egzamin pisemny,
zaliczenie

W3 zna i rozumie podstawowe koncepcje człowieka oraz
ich praktyczne implikacje.

ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3 potrafi planować i organizować pracę samodzielną
oraz w zespole ZPU_K1_U05 egzamin pisemny,

zaliczenie

U4 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią
psychologiczną w trakcie dyskusji ZPU_K1_U07 egzamin pisemny,

zaliczenie

U5
potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację wybranych wytworów kultury z zakresu
zarządzania publicznego wytworzonych na gruncie
nauk humanistycznych

ZPU_K1_U09 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do krytycznego odbioru i analizy
przedstawianych mu treści ZPU_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie

K2
jest gotów do uznania znaczenie wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K02 egzamin pisemny,
zaliczenie

K3
jest gotów di przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 13
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologia jako nauka – historia psychologii jako nauki, jej cele, założenia oraz
obszary badań współczesnej psychologii W1, U1, K1

2. Przegląd podstawowych koncepcji psychologicznych – biologiczne,
behawiorystyczne, psychoanalityczne i humanistyczne wizje człowieka W2, U1, K1

3. Psychologia rozwoju człowieka – teorie i ich praktyczne konsekwencje W3, U4, K2

4. Biologiczne podstawy psychiki; biopsychologia; nauka o układzie nerwowym W3, U4, K3

5. Psychologia spostrzegania i przetwarzania informacji W1, U2, K1

6. Procesy poznawcze, myślenie, inteligencja W2, U4, K2

7. Psychologia uczenia się; pamięć W2, U4, K2

8. Motywacja – teorie motywacji W2, U2, K3

9. Emocje, stres i radzenie sobie ze stresem W2, U3, K2, K3

10. Teorie osobowości W3, U3, K1

11. Elementy psychologii społecznej W2, W3, U4, K1

12. Elementy psychopatologii W3, U4, K1

13. Zastosowania psychologii W1, U3, U5, K1, K2, K3

14. Psychologia organizacji W2, U2, U3, K2

15. Perspektywy rozwoju psychologii; najnowsze teorie i zastosowania W2, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny z zakresu wykładu

ćwiczenia zaliczenie aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Technologia informacyjna - ECDL
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d179b479b.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Informatyka

Klasyfikacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest : zapoznanie studentów z możliwościami oprogramowania wykorzystywanego w pracy biurowej i
w trakcie studiów oraz zdobycie przez nich umiejętności pozwalających samodzielnie przygotować prezentacje,
proste publikacje, grafiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
opracowywania dokumentów z wykorzystaniem
różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł
informacji.

ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W10 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność tworzenia prezentacji z wykorzystaniem
programów komputerowych.

ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do aktywnego funkcjonowania
w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawy. Informacja w Internecie - efektywne wyszukiwanie informacji w
Internecie. Biblioteki cyfrowe i inne zasoby danych bibliotecznych. Bazy danych
statystycznych. Bazy aktów prawnych. Informacja przestrzenna.

W1, U1, K1

2.
Prezentacje. Pokazy slajdów. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej
w programach typy Power Point/Impress. Przygotowanie i prezentacja projektu na
zajęciach. Podstawy przygotowywania zooming presentatons - Prezi

W1, U1, K1

3.
Grafika rastrowa. Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Rozdzielczość, głębia koloru,
przestrzenie barw. Formaty zapisu grafiki rastrowej. Podstawy pracy w programie
Gimp. Korekta zdjęć cyfrowych. Filtry, efekty artystyczne, wstawianie tekstu i
ścieżek. Eksport.

W1, U1, K1

4.
Arkusze kalkulacyjne - podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym (Calc, pakiet
Open Office). Formuły, funkcje, odwołania, sortowanie i filtrowanie danych,
wykresy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt ocena: średnia ważona: 40% oceny z ćwiczeń na zajęciach (średnia z
ocen), 60% ocena z zaliczenia końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d179d6bd8.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, terminami prawnymi, instytucjami
i zasadami prawa, wprowadzenie studentów w prawniczy sposób analizowania i interpretowania rzeczywistości
społecznej oraz wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów prawnych i prawniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

W2
wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej
cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

ZPU_K1_W02 egzamin pisemny / ustny

W3
wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W4
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i finansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

W5 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości ZPU_K1_W09 egzamin pisemny / ustny

W6 podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej ZPU_K1_W10 egzamin pisemny / ustny

W7
w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi różnorodne, złożone
uwarunkowania prowadzonej działalności w zakresie
zarządzania publicznego

ZPU_K1_W13 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed
którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania,
wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji

ZPU_K1_U01 egzamin pisemny / ustny

U2
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

U3
uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04 egzamin pisemny / ustny

U4
samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację wybranych wytworów kultury z zakresu
zarządzania publicznego wytworzonych na gruncie
nauk społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_U09 egzamin pisemny / ustny

U5 uzasadniać swoje stanowisko ZPU_K1_U12 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści ZPU_K1_K01 egzamin pisemny / ustny

K2 wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych ZPU_K1_K02 egzamin pisemny / ustny

K3
podejmowania działania i inspirowania innych
do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu
publicznego

ZPU_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

K4
świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05 egzamin pisemny / ustny
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K5 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim ZPU_K1_K06 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. zakres funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego,
regionalnego oraz lokalnego W2, W5, U1

2. Podstawowe pojęcia prawa ( przepis prawny, normy prawa, stosunek prawny,
podmioty prawa); W2, W5, U2

3. Prawo a moralność;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

4. Państwo i prawo, system prawny;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

5. Gałęzie prawa (prawo konstytucyjne prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo
karne, prawo handlowe, prawo pracy);

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

6. Obowiązywanie prawa;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

7. Przestrzeganie prawa i stosowanie prawa;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5
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8. Idea państwa prawnego; W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U5, K1

9. Wykładnia przepisów prawnych; W1, W2, W4, U1, U4, U5,
K1, K2

10. Znajomość prawa;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

11. Zadania i cechy prawa – kierunki rozwoju; W2, W5, U1, U2, K1

12. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

13. Konstytucyjne podstawy wolności i praw człowieka;
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny pozytywnie napisany test

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: mikroekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.110.5cd3d17a0054a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawami analizy mikroekonomicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w zaawansowanym stopniu złożone uwarunkowania
ekonomiczne prowadzonej działalności w zakresie
zarządzania publicznego.

ZPU_K1_W14 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych. ZPU_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści. ZPU_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot ekonomii, wybór ekonomiczny. W1, U1, K1

2. Równowaga rynkowa, popyt, podaż. W1, U1, K1

3. Teoria producenta. W1, U1, K1

4. Struktury rynkowe. W1, U1, K1

5. Teoria konsumenta. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: makroekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17a6d370.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami teoretycznymi makroekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia z zakresu współczesnych systemów
gospodarczych. ZPU_K1_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych. ZPU_K1_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści. ZPU_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wstęp do makroekonomii. W1, U1, K1

2. Rachunki makroekonomiczne. W1, U1, K1

3. Równowaga na rynku dóbr. W1, U1, K1

4. Równowaga na rynku pieniądza. W1, U1, K1

5. Powiązania rynku pieniądza i rynku dóbr. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ekonomia i finanse, przedmiot modułu zajęć: podstawy finansów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17a8b13c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawami finansów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia z zakresu zaawansowane wiedzy
na temat finansowych aspektów działania organizacji. ZPU_K1_W06 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 uzasadniać swoje stanowisko. ZPU_K1_U12 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści. ZPU_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rynek finansowy i jego instrumenty W1, U1, K1

2. Rynek kapitałowy i jego instrumenty. W1, U1, K1

3. Spekulacja, instrumenty pochodne. W1, U1, K1

4. Giełdy. W1, U1, K1

5. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: działanie/ nauka o działaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17aa9327.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sposobami rozumienia działania zorganizowanego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znajomość podstawowych teorii dotyczących
sposobów, efektów i przyczyn działania ZPU_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 umiejętność planowania i organizowania procesu
własnego uczenia się ZPU_K1_U08 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 gotowość utrwalania wzorów działania ZPU_K1_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 9

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Nauka o działaniu - podstawowe teorie. Działanie - przyczyny i skutki.
Komunikowanie się jako podstawa działania. Kultura organizacyjna jako
przestrzeń działania symbolicznego. Podstawy koncepcji tworzenia sensu K.
Weicka. Koncepcja sieci działań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Ponad 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: podstawy zarządzania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17acc8d0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania

C2 Rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedza o procesie zarządzania i jego
uwarunkowaniach

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność dyskusji i argumentacji
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 odpowiedzialność za zadania
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szkoły i nurty zarządzania. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.
Istotna, znaczenie i sprawność zarządzania. Proces zarządzania i role
menedżerskie. Planowanie i podejmowanie decyzji. Organizowanie pracy i
struktury organizacyjne. Motywowanie. Przywództwo. Kontrola. Organizacyjne
komunikowanie się. Kultura organizacyjna. Zarządzanie zmianą. Etyczny kontekst
zarządzania.

W1

2.
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Istotna, znaczenie i sprawność
zarządzania. Proces zarządzania i role menedżerskie. Planowanie i podejmowanie
decyzji. Organizowanie pracy i struktury organizacyjne. Motywowanie.
Przywództwo

U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie powyżej 50% liczby punktów

ćwiczenia zaliczenie ocena ciągła na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: współczesne metody zarządzania
organizacjami

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17aef5c0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie wiedzy w zakresie wybranych współczesnych koncepcji zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści, uznaje znaczenie wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

•Procesowe koncepcje zarządzania. Zarządzanie jakością TQM
•Lean Management 
•Zarządzanie wiedzą 
•Outsourcing i insourcing
•Benchmarking
•Controlling 
•Społeczna odpowiedzialność biznesu 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Uzyskanie min. 55 % punktów z pisemnego testu egzaminacyjnego
(maksymalna ilość punktów za test 100 pkt). Pisemny test egzaminacyjny
składający się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, pytań otwartych,
pytań problemowych oraz pytań typu: prawda -fałsz. Dodatkowe 7
punktów za obecność na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17b198a5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego
zobrazowanymi przykładami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i finansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W4 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości ZPU_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W5 podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej ZPU_K1_W10 zaliczenie na ocenę

W6 zasady kierowania ludźmi w organizacji ZPU_K1_W11 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3 planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole ZPU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U4 uzasadniać swoje stanowisko ZPU_K1_U12 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych ZPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3 przedsiębiorczego działania ZPU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K4
świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05 zaliczenie na ocenę

K5
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

ZPU_K1_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 2
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przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 10

analiza aktów normatywnych 15

konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w demokratycznym
państwie prawnym. Problem kodyfikacji prawa administracyjnego. W3, W5, U1

2. Zasady prawa administracyjnego na tle ogólnych zasad prawa konstytucyjnego.
Rodzaje zasad. Zasady prawa administracyjnego na tle prawa europejskiego. W3, U1, U4, K1

3. Pojęcie stosunku administracyjno-prawnego. Elementy stosunku administracyjno-
prawnego (podmiot, przedmiot, treść). Pojęcie kompetencji i właściwości.

W2, W3, W4, W6, U1, U2,
U4, K1, K2

4.
Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Rodzaje
źródeł prawa administracyjnego (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy,
rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia i inne akty prawa
wewnętrznego).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U4, K1, K2,
K3

5.

Pojęcie klasyfikacji prawnych form działania administracji publicznej. Kryterium
władztwa i skutku prawnego. Zewnętrzne formy działania administracji publicznej
(akt normatywny, akt administracyjny, przyrzeczenie administracyjne, umowa,
porozumienie administracyjne, działania materialne). Wewnętrzne formy działania
administracji. Bezczynność i milczenie władzy, skutki.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5

6.
Powiązania w sferze zewnętrznej (kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja).
Pojęcie sfery zewnętrznej (zwierzchnictwo osobowe, pojęcie polecenia
służbowego, koordynacja i kooperacja w sferze zewnętrznej). Kontrola
wewnętrzna i audyt wewnętrzny.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

7.
Działy administracji rządowej a część szczegółowa w prawie administracyjnym.
Pojęcie działu administracji rządowej na tle innych reform administracji publicznej.
Rodzaje działów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

8. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego, postępowanie przed sądami
administracyjnymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U4, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo pracy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17b3818e.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi normami regulującymi nawiązanie, trwania
i rozwiązanie stosunku pracy, nabycie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy z prawa pracy
w praktyce, zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania prawa pracy w społeczeństwie, Przedstawienie
najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawa pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i finansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W4 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości ZPU_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W5 podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej ZPU_K1_W10 zaliczenie na ocenę

W6 zasady kierowania ludźmi w organizacji ZPU_K1_W11 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3 planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole ZPU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U4 uzasadniać swoje stanowisko ZPU_K1_U12 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych ZPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3 przedsiębiorczego działania ZPU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K4
świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05 zaliczenie na ocenę

K5 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim ZPU_K1_K06 zaliczenie na ocenę

K6
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

ZPU_K1_K07 zaliczenie na ocenę

K7 przyjmowania odpowiedzialności za skutki
podejmowanych działań ZPU_K1_K08 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

uczestnictwo w egzaminie 1

analiza aktów normatywnych 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy
1. Pojęcie prawa pracy
2. Przedmiot prawa pracy
3. Funkcje prawa pracy
4. Zasady prawa pracy

W3, W5, U1

2.

II. Źródła prawa pracy
1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje
2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy
3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy
4. Międzynarodowe źródła prawa pracy
5. Układowe źródła prawa pracy
6. Akty wewnątrzzakładowe

W1, W3, W4, U1, U2, U4,
K1

3.
III. Podmioty zbiorowego prawa pracy
1. Pracownicze związki zawodowe
2. Organizacje pracodawców
3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej

W1, W2, W5, U1, K1

4.

IV. Instytucje prawne rynku pracy
1. Prawna definicja "bezrobotnego"
2. Pośrednictwo pracy - istota, zadania, zasady
3. Agencje zatrudnienia
4. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
5. Staż w instytucjach wspólnotowych

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, K1, K2

5.
V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie
1. Prawne podstawy zatrudniania
2. Stosunek pracy
3. Strony stosunku pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

6.

VI. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
1. Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy
2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
3. Wypowiedzenie umowy o pracę
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
5. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy
6. Zmiana treści stosunku pracy
7. Zwolnienia pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników
8. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7
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7.
VII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

8.
VIII. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy
1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
2. Czas pracy
3. Urlopy i zwolnienia od pracy

W2, W3, W5, W6, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5,
K6, K7

9.

IX. Ochrona pracy
1. Pojęcie ochrony pracy
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ochrona pracy kobiet
4. Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
5. Ochrona pracy młodocianych i dzieci
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy
7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom
pracownika

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4, K6,
K7

10.
X. Sądy pracy
1. Sądy pracy i rozstrzyganie indywidualnych sporów
2. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie

W3, W6, U1, U2, U4, K1,
K2, K4

11. XI. Atypowe formy zatrudnienia
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: KPA
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17b5c924.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z  wiedzą na temat założeń, zasad i konstrukcji postępowania
administracyjnego w stopniu pozwalającym na samodzielne rozwiązywanie problemów pojawiających się
w zakresie stosowania przepisów o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i finansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W4 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości ZPU_K1_W09 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3 uzasadniać swoje stanowisko ZPU_K1_U12 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2
student jest gotów wykorzystywać posiadaną wiedzę
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3 przedsiębiorczego działania ZPU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K4
świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05 zaliczenie na ocenę

K5
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

ZPU_K1_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do zajęć 10

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do egzaminu 25
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zakres obowiązywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- pojecie i rodzaje postępowania administracyjnego
- pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej

W3, U1, K1

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego W3, U1, U3, K1

3.

Kompetencja organu administracji publicznej do prowadzenia sprawy
administracyjnej. Właściwość, a instytucja wyłączenia.
- rodzaje właściwości (ustawowa, delegacyjna)
- spory o właściwość (rodzaje, organy uprawnione do rozstrzygania)
- wyłączenie pracownika w postępowaniu administracyjnym
- wyłączenie organu
- wyłączenie członka organu kolegialnego

W3, W4, U1, U3, K1, K2

4.
Uczestnicy postępowania administracyjnego
- strona postępowania administracyjnego
- podmioty na prawach stron

W3, W4, U1, U3, K1, K2

5. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym (zwłoka organu) W3, W4, U1, U3, K1, K2

6.

Czynności procesowe techniczne
- terminy / rodzaje terminów, sposoby liczenia terminów, przywrócenie terminu /
- wezwania
- doręczenia (rodzaje i sposoby doręczeń)
- protokoły (treść protokołu, kontrola procesowa protokołu), adnotacje
- udostępnianie akt

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Wszczęcie postępowania administracyjnego
- badanie właściwości organu
- inicjatywa wszczęcia postępowania
- wniesienie podania / ocena formalna podania, braki podania /
- data wszczęcia postępowania na wniosek strony i z urzędu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

8.

Postępowanie dowodowe
- pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych
- domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienia
- uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym
- środki przymusu w postępowaniu dowodowym
- zasada swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego
- rozprawa

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

9. Zawieszenie postępowania administracyjnego W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

10.
Rodzaje aktów administracyjnych w postępowaniu
- decyzja administracyjna (pojęcie i rodzaje decyzji, treść decyzji)
- postanowienie administracyjne

W3, W4, U1, U3, K1, K2

11. Wykonywanie decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności W3, W4, U1, U3, K1

12. Umorzenie postępowania / przesłanki umorzenia / W3, W4, U1, K1, K2

13. Ugoda administracyjna W3, W4, U1, U3, K1, K2



Sylabusy 81 / 237

14.
Odwołania i zażalenia
- tryb i terminy wnoszenia odwołań
- samokontrola organu
- rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym

W3, W4, U1, U3, K1, K2

15. Tryb nadzwyczajny postępowania administracyjnego W3, W4, U1, U3, K1, K2

16. Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym W3, W4, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Marketing i budowanie relacji z otoczeniem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17b84874.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wybranej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku, zapoznanie z filozofią oraz
wybranymi metodami i narzędziami marketingu. Rozwinięcie podstawowych umiejętności pomocnych
w kształtowaniu skutecznych działań na rynku oraz budowaniu relacji z innymi podmiotami rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty
i dynamiki głównych współczesnych systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych.

ZPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
projekt

W2
zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
humanistycznych.

ZPU_K1_W05 zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

ZPU_K1_W12 zaliczenie na ocenę,
projekt

W4
zna wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe i kulturowe rozwoju
współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym
i globalnym.

ZPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone
i nietypowe zadania.

ZPU_K1_U03 projekt

U3 potrafi planować i organizować pracę samodzielną
oraz w zespole. ZPU_K1_U05 projekt

U4 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji. ZPU_K1_U07 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści. ZPU_K1_K01 projekt

K2 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych. ZPU_K1_K02 projekt

K3 jest przygotowany do przedsiębiorczego działania. ZPU_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu organizacji. Tworzenie
wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości z rynku.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

2. Analiza otoczenia organizacji. Marketing-mix jako koncepcja oddziaływania na
rynek.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

3. Marketing relacji i budowanie więzi z otoczeniem. Partnerstwo w celu budowania
relacji z klientem.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4.
Zarządzanie klientami: koncepcja STP (segmentacja, targeting – wybór rynku
docelowego, pozycjonowanie) oraz budowanie społeczności klientów. Zrozumienie
zachowań klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

5. Marketingowa koncepcja produktu. Budowa strategii promocyjnej. W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6. Koncepcja marki. Decyzje związane z dystrybucją. Tworzenie programów i
strategii cenowych.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

7. Marketing bezpośredni i cyfrowy. W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

8. Marketing zrównoważony. Społeczne i etyczne aspekty marketingu. W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

9. Tworzenie strategii marketingowej. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

ćwiczenia projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Etyka w sferze publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17ba44c4.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celami zajęć jest zaprezentowanie roli etyki w sferze publicznej.

C2 Nabycie umiejętności rozpoznawania postaw nieetycznych w sferze publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia z zakresu etyki sfery publicznej.
ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W13

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych
standardów i zasad jaki winien kierować się
funkcjonariusz służb publicznych.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

U2 rozpoznać pola zagrożeń i zjawisk patologicznych
w służbie publicznej.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

U3 określać rolę i znaczenie kodeksów etycznych oraz
umie porównać ich treść i znaczenie.

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w ramach przyszłej pracy zawodowej ZPU_K1_K05 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia związane z etyką i służbą publiczną W1, U1, U2, U3

2. Etyka w polityce i administracji publicznej W1, U1, U2, U3, K1

3. Etyka sektora obywatelskiego. W1, U1, U2, U3, K1

4. Relacje pomiędzy sektorami w zakresie standardów etycznych W1, U1, U2, U3, K1

5. Dysfunkcje w sferze publicznej oraz sposoby ich ograniczania W1, U1, U2, U3, K1

6. Prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w
administracji publicznej W1, U1, U2, U3, K1

7. Społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom. W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ochrona własności intelektualnej, przedmiot modułu zajęć Etyka w sferze
publicznej:

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17bc47ba.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przedstawienie prawnej ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej
i praw autorskich, legalnego wykorzystania własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i finansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W3 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości ZPU_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W4 pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej ZPU_K1_W10 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych, w tym wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej syntetyzować różne idee
i poglądy

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3 uzasadniać swoje stanowisko ZPU_K1_U12 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych ZPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3 przedsiębiorczego działania ZPU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K4
świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do egzaminu 20

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Źródła praw własności intelektualnej; W4, U3

2. Rodzaje własności intelektualnej; W2, W4, U3, K1

3. Przedmiot prawa wynalazczego; W3, W4, U3, K1

4.

Rodzaje praw własności przemysłowej:
- wynalazki,
- wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe,
- znaki towarowe,
- topografia układów scalonych,
- oznaczenia geograficzne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

5. Przedmiot prawa autorskiego /utwór, rodzaje utworów/; Podmioty prawa
autorskiego /twórcy, współtwórcy/; W3, W4, U1, U3, K1

6. Pojęcie autorskich praw osobistych; Pojecie autorskich praw majątkowych W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

7.
Dozwolony użytek chronionych utworów:
- użytek prywatny,
- licencje prasowe,
- licencje biblioteczne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

8. Czas trwania autorskich praw osobistych i majątkowych; W2, W3, W4, U2, U3, K1,
K3

9. Prawa pokrewne; W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

10. Środki ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych; W2, W3, W4, U3, K1

11. Prawa spadkowe a autorskie prawa majątkowe. W2, W3, W4, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
logika

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17c19549.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami logiki współczesnej, jej metod oraz zastosowań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia i zasady logiki ZPU_K1_W07
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

W2 zna logiczne zasady poprawnego rozumowania ZPU_K1_W07
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

W3 zna podstawy logiki rachunku zdań ZPU_K1_W07
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

W4 zna zasady wnioskowanoia dedukcyjnego
i indukcyjnego ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

W5 interpretuje podstawowe koncepcje ludzkiego
rozumowania ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać i stosować zasady poprawnego
rozumowania i wnioskowania

ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

U2 stosować podstawowe kategorie i zasady logiki w toku
dyskusji naukowej ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

U3 prawidłowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje
je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

U4
poprawnie formułować i analizować problemy
badawcze, w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w instytucjach polityki
społecznej

ZPU_K1_U10
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 9

ćwiczenia 6

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. pojęcie i istota logiki W1

2. zagadnienie prawdy w logice W1

3. zagadnienia nazw i pojęć W1

4. język naturalny, metajęzyk, język formalny W2, W3

5. zdania i ich rodzaje, kwadrat logiczny W3

6. elementy klasycznej nauki o wnioskowaniu, sylogistyka W3, U1, U2

7. spójniki logiczne W3, U1

8. elementy rachunku zdań W3, U1

9. prawa logiki, tautologie W3, U1

10. wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne W4, U3

11. zasady i kanony wnioskowania indukcyjnego W4, U3, U4

12. poprawne formułowanie wypowiedzi, argumentacja W5, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, metoda przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne, wykonywanie zadań podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 94 / 237

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
socjologia

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.120.5cd3d17c3a6fc.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pokazanie powiązań między socjologią a zarządzaniem

C2 Zdefiniowanie roli i funkcji socjologii dla praktyki

C3 Zdefiniowanie najważniejszych koncepcji socjologii

C4 Wykorzystanie socjologii dla tworzenia demokratycznego sektora publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 różnicę między socjologią jako nauką i socjologią jako
wiedzą potoczną ZPU_K1_W01 egzamin ustny, raport,

esej, prezentacja

W2 pojęcia społeczeństwa i życia społecznego ZPU_K1_W02 egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W3 podstawowe pojęcia i procesy organizacji życia
społecznego ZPU_K1_W04 egzamin ustny, raport,

esej, prezentacja

W4 proces kształtowania się tożsamości ZPU_K1_W04 egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W5 procesy i problemy zmiany społecznej, globalizacji
i nierówności ZPU_K1_W02 egzamin ustny, raport,

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować procesy społeczne i ich wpływ
na organizacje

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

U2 wykorzystać wiedzę socjologiczną dla rozumienia
rzeczywistości organizacyjnej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwiązywania trudnych problemów społecznych
dzięki sprawnej współpracy i komunikacji
w różnorodnych grupach

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K07

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła socjologii
i główne fazy jej rozwoju. W1

2. Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne. Człowiek jako istota
społeczna. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm? W2, W3
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3. Tożsamość. Status i rola. Socjalizacja i reguły. W4, U2

4. Struktura społeczna. Koncepcje stratyfikacji. Grupy, klasy, warstwy i życie
społeczne. W3, U2

5. Organizacja życia zbiorowego. Organizacje i instytucje społeczne W3, U1, U2

6. Kultura. Pojęcia i definicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy
cywilizacji. Kultura jako system komunikacji społecznej. społeczna. W2, W3, K1

7. Globalizacja. Perspektywa globalna. Globalne systemy. W5, K1

8. Zmiana społeczne. Ewolucja różnych form egzystencji z punktu widzenia stosunku
do terytorium, do władzy. Kryzysy i konflikty. Zmiana kulturowa a zmiana W5, U2, K1

9. Rola edukacji w rozwoju społecznym W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, raport, esej,
prezentacja

Cztery formaty egzaminu - do wyboru jeden. Egzamin
ustny lub recenzja wskazanego tekstu lub socjologia
wizualna - prezentacja własnych zdjęć lub raport z
przeprowadzonego przez siebie badania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot modułu
zajęć: metody badań jakościowych i ilościowych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.140.5cd3d17ca591e.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cel kształcenia w ramach przedmiotu: poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk
społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

, jak wykorzystać w praktyczny sposób poznane
metody badawcze, właściwe dla nauk o społecznych –
potrafi przygotować narzędzia badawcze, dobrać
próbę badawczą, przeprowadzić badania oraz pokazać
jego wyniki.

ZPU_K1_W07 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować problem badawczy i dobrać do niego
odpowiednią metodę badawczą, zgromadzić dane,
dokonać analizy i interpretacji pozyskanego materiału
badawczego oraz jego prezentacji.

ZPU_K1_U01 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów pracować w grupie zarówno jako jej
lider jak i członek. ZPU_K1_K07 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie raportu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Poznanie w naukach społecznych - paradygmaty, epistemologie i kluczowe
metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy przeprowadzania badań
naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja, wyjaśnianie nomotetyczne i
idiograficzne, podejście jakościowe, ilościowe i mieszane, metody badawcze.

W1, U1, K1

2.
Formułowanie problemów badawczych i pytań badawczych, hipotez badawczych.
Strategie badawcze. Projektowanie badania. Dobór próby badawczej.
Dokonywanie przeglądu literatury przedmiotu.

W1, U1, K1

3.
Metody i techniki badań społecznych (poszczególne zajęcia przeznaczone na:
badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad
swobodny, wywiad grupowy- fokus, analiza dokumentów zastanych) – konstrukcja
narzędzi badawczych i prowadzenie badań.

W1, U1, K1

4.
Analiza i interpretacja pozyskanego materiału badawczego. Opis wyników badania
i jego prezentacja. Etyka prowadzania badań naukowych i rola badacza. Jakość w
badaniach ilościowych i jakościowych.

W1, U1, K1



Sylabusy 99 / 237

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia raport Studenci pracujący w grupach przygotowują raport badawczy na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: psychologia w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPU00S.100.5cd3d17f48e17.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów psychologii zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rozumie miejsce wiedzy psychologicznej w naukach
o zarządzaniu ZPU_K1_W03 egzamin pisemny
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W2 rozumie wpływ koncepcji (natury) człowieka
na modele zarządzania

ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W11 egzamin pisemny

W3
zna klasyczne i współczesne koncepcje psychologiczne
wyjaśniające ważne z perspektywy zarządzani
zjawiska

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśnić zachowania organizacyjne ludzi w kontekście
koncepcji psychologicznych

ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 15

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. miejsce psychologii w naukach o zarządzaniu W1

2. związek koncepcji natury człowieka z modelami zarządzania W2

3. klasyczne i współczesne teorie motywacji W3

4. psychologia podejmowania decyzji i myślenia strategicznego w zarządzaniu W3

5. psychologia procesów grupowych W3, U1

6. stres i wypalenie zawodowe W3, U1

7. patologie kierowania ludźmi w organizacjach W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
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konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: instytucje
polskie, europejskie i międzynarodowe

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.140.5cd3d17ce4b35.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania publicznego
wybranymi instytucjami publicznymi w kontekście krajowym i międzynarodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawy ustrojowe organizacji i funkcjonowania
organów administracji w Polsce i na świecie ZPU_K1_W01 egzamin ustny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować rozbudowane struktury organizacyjne
instytucji publicznych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny,
prezentacja

U2 przedstawić sposób funkcjonowania instytucji
publicznych krajowych i międzynarodowych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji na temat aspektów
funkcjonowania instytucji publicznych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Funkcjonowanie urzędu w Polsce W1, U1, U2, K1

2. Specyfika działalności administracji w Unii Europejskiej W1, U1, U2, K1

3. Rada Europy jako specyficzny organizacja międzynarodowa. W1, U1, U2, K1

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agendy W1, U1, U2, K1

5. Ministerstwo jako urząd obsługujący dział administracji publicznej W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, prezentacja 1 pytanie plus ocena z prezentacji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
publiczne oraz metody i techniki zarządzania publicznego

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.140.5cd3d17d10f6c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania publicznego, metod i technik zarządzania publicznego. Ogólne przygotowanie do działalności
praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 istotę zarządzania publicznego, kluczowe metody
i techniki zarządzania w organizacjach ublicznych ZPU_K1_W12 egzamin pisemny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy
związanej z funkcjonowaniem organizacji publicznych
i zarządzania nimi. Potrafi formułować i analizować
proste problemy badawcze w celu rozwiązywania
praktycznych problemów zarządzania publicznego.

ZPU_K1_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zdobywania i pogłębiania oraz wykorzystywania swojej
wiedzy ZPU_K1_K02 egzamin pisemny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do sprawdzianu 9

przygotowanie do egzaminu 80

rozwiązywanie zadań problemowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Organizacje publiczne w teorii zarządzania, specyfika organizacji publicznych.
Otoczenie organizacji publicznych W1, U1, K1

2. Funkcje zarządzania w organizacjach publicznych. Walory sprawności. Rola etyki
w zarządzaniu publicznym W1, U1, K1

3. Role i umiejętności kierownicze w zarządzaniu organizacjami publicznymi. W1, U1, K1

4. Współdziałanie w sektorze publicznym. Kontrolowanie publiczne - istota, cele.
Postępowanie kontrolne W1, U1, K1

5. Zastosowanie wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania w organizacjach
publicznych W1, U1, K1
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6. Standardy międzynarodowe w zarządzaniu publicznym W1, U1, K1

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych- zarys problematyki.
Patologie organizacyjne. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala
ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst •
65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego
programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

ćwiczenia zaliczenie
Podstawą uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i
rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego. Ponadto
zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza o funkcjonowaniu państwa i jego instytucji
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: strategie
i polityki publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.140.5cd3d17d319dd.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rolą polityk publicznych w zarządzaniu sferą publiczną,
a zwłaszcza poznanie zasad ich kształtowania i wdrażania, specyfiki i modeli tworzenia oraz narzędzi
implementacji. Celem uzupełniającym jest aktywizacja poznawczych zdolności studentów i ich gotowość
do analizowania złożonych aspektów funkcjonowania państwa i samorządów terytorialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

- zna podstawową terminologię zarządzania rozwojem
społeczności terytorialnych – zarządzania
strategicznego, polityki publicznej i innych nauk
społecznych; - zna uwarunkowania, przebieg
i specyfikę procesów rozwiązywania problemów,
kształtowania i realizacji polityki publicznej. -
dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji;

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie
argumentuje; - korzysta z tradycyjnych
i nowoczesnych źródeł informacji; - stosuje wiedzę
specjalistyczną do współpracy z przedstawicielami
innych obszarów funkcjonalnych w typowych
sytuacjach zawodowych.

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności
profesjonalnych i badawczych; - rozumie potrzebę
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról
organizacyjnych i społecznych

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 9

ćwiczenia 6

przygotowanie raportu 5

przeprowadzenie badań empirycznych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie do egzaminu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem zajęć jest nauka o strategiach/polityce publicznej rozumianej jako
skoordynowane działanie nakierowane na rozwiązywanie problemów zbiorowych.
Pokazano początki tej nauki, fazy i kierunki jej rozwoju oraz współczesne problemy
i nurty badawcze, a także szeroki kontekst i zagrożenia współczesnej polityki
publicznej. Omówiono zasady polityki publicznej i kluczowe cechy. Dużo uwagi
poświęcono aktorom i interesariuszom polityki publicznej oraz modelom jej
tworzenia i wdrażania – zasady, instrumenty, instytucje, korzyści i zagrożenia
związane z każdym z nich. Na tle dorobku nauki światowej oraz cech polityki
publicznej w krajach zachodnich (głównie USA i UE) pokazano specyfikę polskiej
polityki publicznej. Przedstawiono schematy analiz strategii/polityk publicznych.
Dużo uwagi poświęcono różnym problemom i metodom wdrażania polityk
publicznych, zwłaszcza kwestii znaczenia wiedzy eksperckiej, polityce opartej na
dowodach, ewaluacji – wraz z jej instrumentarium, otwartej metodzie koordynacji.
Poddano też analizie wybrane strategie/polityki publiczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w
badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: polityki
publiczne UE

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.140.5cd3d17d538f8.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem polityk publicznych Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wybrane polityki publiczne UE
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować procesy tworzenia i zmiany polityk
publicznych UE

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizy polityk publicznych UE i formułowania
wniosków

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 9

ćwiczenia 6

przygotowanie do egzaminu 8

przygotowanie do ćwiczeń 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka spójności społeczno -gospodarczej W1, U1, K1

2. Polityka w sferze zatrudnienia W1, U1, K1

3. Unia Gospodarcza i Walutowa - Strefa Euro W1, U1, K1

4. Polityka regionalna i transportowa W1, U1, K1

5. Polityka w zakresie, kultury, zdrowia i edukacji i młodzieży W1, U1, K1

6. Wspólna Polityka Rolna i Rybołówstwa UE W1, U1, K1

7. Polityka energetyczna W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
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przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

ćwiczenia prezentacja prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Rachunkowość finansowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.140.5cc03457d78ea.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu
ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz non-profit.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 finansowe aspekty działania organizacji

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 terminologię używaną w rachunkowości oraz
standardy rachunkowości

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4 zasady prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych
i sporządzania sprawozdań finansowych

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5 zasady prowadzenia rachunkowości w różnych
formach organizacyjno-prawnych

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W10,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W6
regulacje prawne niezbędne do prawidłowego
prowadzenia rachunkowości w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W10,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed
którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania,
wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U4 planować i organizować proces własnego uczenia się

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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U5
wykorzystać wiedzę w procesie poszukiwania
optymalnych rozwiązań dylematów gospodarczych
i społecznych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U6 formułować i analizować określone problemy
ewidencyjne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U7 potrafi korzystać z planu kont

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U8 potrafi sporządzić i zinterpretować sprawozdanie
finansowe

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U9
posługiwać się przepisami prawa oraz systemem
znormalizowanym (rachunkowości, podatkowym)
w celu uzasadnienia konkretnych działań.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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K2 rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3 przedsiębiorczego działania

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K4 krytycznego odbioru i analizy informacji pochodzącej
z rachunkowości

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

analiza problemu 5

rozwiązywanie zadań 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Istota rachunkowości : Pojęcie, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i
podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne
rachunkowości. Podstawy metodologiczne rachunkowości .

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9

2.
2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania. Klasyfikacja aktywów i pasywów.
Wycena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich
pochodzenia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - Rachunek
wyników.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

3.
3. Ewidencja operacji gospodarczych. Konta księgowe. Rodzaje operacji
gospodarczych. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zasady
funkcjonowania kont. Przykłady księgowań. Podział i łączenie kont.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

4. 4. Rodzaje i ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości
niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

5. 5. Ewidencja aktywów obrotowych. Zasady wyceny za-pasów. Ewidencja zapasów.
Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja. Papiery wartościowe - rodzaje i ewidencja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

6. 6. Ewidencja środków pieniężnych. Rodzaje środków pieniężnych. Formy rozliczeń
pieniężnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

7. 7. Rachunek kosztów, przychodów i wyników. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja
kosztów. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

8. 8. Metody ustalania wyniku finansowego. Formy sporządzania rachunku wyników.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

9.
9. Wynik działalności i jego podział. Przychody i koszty operacyjne i
pozaoperacyjne. Przychody i koszty finansowe. Przychody i koszty nadzwyczajne.
Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewidencja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

10.
10. Sprawozdania finansowe. Rachunek przypływów finansowych. Rachunek
wyników (podsumowanie). Bilans (podsumowanie). Analiza sprawozdań
finansowych . Metody wyceny aktywów i pasywów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

11. 12. Charakterystyka rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności
gospodarczej ( sektor publiczny, pozarządowy, społeczny)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

12. 11. Dodatkowe zagadnienia uzgodnione ze studentami w trakcie zajęć.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Czynne uczestnictwo w zajęciach

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, zaliczenie Czynne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Komunikacja społeczna i media społecznościowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d17d8119b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z teorią dotyczącą komunikacji społecznej oraz uświadomienie
problemów związanych z komunikowaniem się ludzi we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane teorie, modele oraz rodzaje, typy i techniki
komunikowania społecznego.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03 egzamin pisemny

W2
podstawowe cechy i mechanizmy współczesnej
komunikacji internetowej, masowej, politycznej,
komunikacji w organizacjach i komunikowania
publicznego.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
komunikować się w wybranych sytuacjach
komunikacyjnych (np. wystąpienie, wypowiedź
pisemna, sprawozdanie z lektury, udział w dyskusji).

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

projekt, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

U2
radzić sobie z podstawowymi problemami
w wybranych sytuacjach komunikacyjnych (np.
wystąpienie, wypowiedź pisemna, sprawozdanie
z lektury, udział w dyskusji).

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

projekt, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest przygotowany do właściwego
komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza
nim.

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny,
projekt, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
136

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
136

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota komunikowania się: definicje komunikowania, cechy komunikowania,
elementy procesu komunikacji, poziomy procesu komunikowania. W1

2. Wybrane teorie komunikowania społecznego (koncepcje i podejścia badawcze) i
modele komunikacji. W1

3. Komunikowanie publiczne – formy komunikowania publicznego, nadawca i
odbiorca w komunikowaniu publicznym; obszary komunikowania publicznego. W2

4.

Komunikacja werbalna i niewerbalna:
a) typy słuchania,
b) aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania,
c) typy pytań i błędy w zadawaniu pytań,
d) język mówiony a język pisany – podstawowe różnice,
e) funkcje komunikacji niewerbalnej,
f) formy komunikacji niewerbalnej (mimika, gestykulacja, postawa ciała,
proksemika, haptyka etc.),
g) ilustratory, emblematy, regulatory konwersatoryjne, adaptory - ich znaczenie w
komunikacji niewerbalnej,
h) różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

W1, U1, U2, K1
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5.

Typy komunikowania: komunikowanie informacyjne i perswazyjne:
a) cele, metody i zasady komunikowania informacyjnego,
b) cele komunikacji perswazyjnej, typy perswazji, zasady komunikacji
perswazyjnej,
c) przykłady reguł wpływu społecznego wykorzystywanych w komunikacji
perswazyjnej (np. autorytet, reguła wzajemności, konformizm, konsekwencja,
reguła niedostępności etc.),
d) przykłady językowych środków perswazji,
e) przykłady typów argumentów wykorzystywanych w procesie przekonywania
(np. argumenty z porównania, z definicji, z autorytetu etc.),
f) rola nadawcy w procesie przekonywania.
g) perswazja w komunikacji marketingowej (reklama, shockvertising, lokowanie
produktu, marketing wirusowy etc.)

W1, U1, U2, K1

6.

Komunikowanie masowe i komunikowanie polityczne:
a) cechy procesu komunikowania masowego,
b) funkcje komunikowania masowego,
c) środki masowego komunikowania,
d) nadawca i odbiorca w komunikowaniu masowym
e) specyfika komunikowania politycznego

W2

7.

Bariery w komunikacji
a) typy barier,
b) czynniki warunkujące postrzeganie,
c) błędy percepcyjne,
d) przezwyciężanie barier w komunikowaniu się,
e) wybrane techniki sprzyjające sprawnemu komunikowaniu się.
f) komunikacja międzykulturowa (w kontekście barier w komunikacji).

W1, U2, K1

8.

Komunikowanie się w organizacjach
a) pionowe i poziome komunikowanie się w organizacji,
b) cele komunikowania się w organizacji,
c) przykłady barier w komunikowaniu się w organizacji,
d) wzory komunikowania się; komunikowanie się w sieciach scentralizowanych i
zdecentralizowanych,
e) uwarunkowania komunikowania się w organizacjach.

W2, K1

9. Wystąpienia publiczne; dyskusja i debata; przebieg debaty oksfordzkiej. W1, U1

10. Negocjacje jako proces komunikacji – definicje pojęcia, fazy procesu negocjacji,
style negocjacji, wybrane techniki negocjacji W1, U1, U2, K1

11.

Media społecznościowe
a) Media tradycyjne a nowe media;
b) Media społecznościowe – definicje;
c) Cechy mediów społecznościowych;
d) Typologia mediów społecznościowych;
e) Media społecznościowe jako źródła informacji; postinformacje;
f) Serwisy społecznościowe jako miejsce filtrowania treści;
g) Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej;
h) Prywatność i wolność a komunikacja internetowa;
i) Strategie komunikacyjne w mediach społecznościowych na przykładzie strategii
komunikowania wyborczego;
j) Retoryka nowych nowych mediów
k) Cechy „nowego” konsumenta a media społecznościowe
l) Media społecznościowe a aktywność obywatelska

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
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learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia projekt, esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie oksfordzkiej

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa,
realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie
opracowania zagadnienia w wybranej przez
studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji
multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej,
projektu

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia projekt, esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie oksfordzkiej

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa,
realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie
opracowania zagadnienia w wybranej przez
studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji
multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej,
projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kultura i antropologia organizacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d17da2aed.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i kompetencji pozwalających zastosować współczesną wiedzę z zakresu
antropologii organizacji i kultury organizacyjnej do zrozumienia rzeczywistości organizacji publicznych oraz
nabycie umiejętności zmiany kultury organizacji.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie podstawy antropologii organizacji i jej
specyficznych metod badawczych ZPU_K1_W01 egzamin pisemny, wyniki

badań, prezentacja

W2 zna i rozumie podstawowe teorie kultury
organizacyjnej

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

W3 zna i rozumie zasady wprowadzania zmiany
organizacyjnej i zmiany kultury organizacji

ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi powiązać podstawowe procesy w organizacji
z kulturą organizacyjną

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

U2 umie analizować zmiany kultury organizacyjnej
posługując się terminologią dziedziny

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych
indywidualnych i zespołowych

ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

K2
jest gotów do samodzielnego podejmowania
poszukiwań w zakresie rozwiązywania problemów
omawianego zagadnienia

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

K3 jest gotów do docenienia własnej kultury i innych
kultur.

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 13

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 20

analiza problemu 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 28

konsultacje 10

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sposoby myślenia o kierowaniu ludźmi – technologiczne, społeczne i kulturowe
aspekty zarządzania W3, U1, K2

2. Antropologia organizacji – podstawowe pojęcia i paradygmaty W1, U2, K2

3. Koncepcja kultury organizacji – geneza pojęcia i historyczny przegląd badań i
teorii W2, U2, K3

4. Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej – możliwe ujęcia W2, U2, K2

5. Modele kultury organizacyjnej - koncepcje E. Scheina i G. Hofstedego W2, U2, K2

6. Warunki i czynniki tworzenia się kultury organizacyjnej W3, U1, K2

7. Typologie kultur organizacyjnych – przegląd koncepcji W2, U1, K2

8. Cztery typy kultur organizacyjnych wg. Ch. Handy’ego – analiza praktycznych
przykładów kultur organizacyjnych W3, U1, K3
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9. Ograniczenia podejść typologicznych W2, U2, K2

10. Sposoby badania organizacji; sposoby badania kultury organizacji – możliwości i
ograniczenia różnych podejść W1, U1, K2

11. Podejście etnograficzne w badaniu organizacji – możliwości i ograniczenia W1, U1, K2

12. Zmiana kultury organizacji, planowanie i wdrażanie programów zmian w kulturze
organizacji – możliwe podejścia W3, U1, K1

13. Analiza zmian kultury organizacyjnej W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin zawiera kilka pytań otwartych - kryterium ich oceny jest
umiejętne wykorzystanie wiedzy do analizy postawionych
problemów i wskazanie rozwiązań.

ćwiczenia wyniki badań, prezentacja
Studenci wykonują w małych grupach badanie kultury
organizacyjnej - muszą je opisać i zaprezentować z użyciem wiedzy
i umiejętności zdobytych w toku kursu.

Semestr 5

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin zawiera kilka pytań otwartych - kryterium ich oceny jest
umiejętne wykorzystanie wiedzy do analizy postawionych
problemów i wskazanie rozwiązań.

ćwiczenia wyniki badań, prezentacja
Studenci wykonują w małych grupach badanie kultury
organizacyjnej - muszą je opisać i zaprezentować z użyciem wiedzy
i umiejętności zdobytych w toku kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie jakością
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cc03486712c1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania,
wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością w organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znajomość idei TQM, podstawowych pojęć i zasad oraz
znormalizowanych systemów zarządzania jakością

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W12

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność projektowania procesów oraz oceny
jakości usług i wyrobów, umiejętność pracy z normami
i standardami w zakresie zarządzania jakością.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U07

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomość konieczności nieustannego
aktualizowania wiedzy, umiejętność pracy zespołowej
nad projektami i studiami przypadków, umiejętność
dyskusji,

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 50
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
220

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład
1. Wprowadzenie do TQM.
2. Zasady zarządzania jakością
3. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015
4. Pozostałe znormalizowane systemy zarządzania jakością
5. Projektowanie i wdrażanie SZJ. Dokumentacja SZJ.
6. Ocena jakości.
7. Ocena skuteczności i efektywności SZJ. Modele doskonałości

W1, U1, K1

2.

Ćwiczenia
1. Metody identyfikacji problemów w organizacji - Diagram Ishikawy
2. Metoda Pareto
3. Prekursorzy zarządzania jakością – prezentacje studentów
4. Projektowanie procesów - Flowchart
5. Norma ISO 9001
6. Projektowanie dokumentacji - SOP
7. Ocena jakości usług - SERVQUAL

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie przedmiotu na podstawie cząstkowych ocen każdej
aktywności studenta, wg następujących zasad: 1.test końcowy max.
40 pkt. 2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt. Żeby otrzymać zaliczenie student musi zgromadzić min. 60 pkt.,
przy czym każda aktywność musi być zaliczona na minimalną liczbę
punktów (podstawa do przyznania punktów ECTS). Skala ocen 0-54%
- ndst (2) 55-64 – dst (3) 65-74 – plus dst (3,5) 75-84 – dobry (4)
85-94 – plus dobry (4,5) 95-100 – bardzo dobry (5)

ćwiczenia projekt, wyniki badań,
prezentacja

2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt.
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Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie przedmiotu na podstawie cząstkowych ocen każdej
aktywności studenta, wg następujących zasad: 1.test końcowy max.
40 pkt. 2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt. Żeby otrzymać zaliczenie student musi zgromadzić min. 60 pkt.,
przy czym każda aktywność musi być zaliczona na minimalną liczbę
punktów (podstawa do przyznania punktów ECTS). Skala ocen 0-54%
- ndst (2) 55-64 – dst (3) 65-74 – plus dst (3,5) 75-84 – dobry (4)
85-94 – plus dobry (4,5) 95-100 – bardzo dobry (5)

ćwiczenia projekt, wyniki badań,
prezentacja

2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ekonomia społeczna i spółdzielczość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d16df0743.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest ukazanie roli ekonomii społecznej dla polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy oraz jej
roli w polityce rynku pracy i zmniejszania bezrobocia. Wykład ma na celu ukazanie wpływu ekonomii społecznej
na politykę walki z wykluczeniem społecznym, znaczenie sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz
rozwijania ekonomii społecznej oraz roli kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego w jej kreowaniu
między innymi poprzez zakładanie spółdzielni.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii
w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej oraz gospodarowania w warunkach
ograniczonych zasobów, w tym zasady tworzenia
spółdzielni

ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami ekonomii społecznej, w tym spółdzielni,
a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali
krajowej i międzynarodowej

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W3
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w organizacji ekonomii społecznej, w tym
spółdzielni.

ZPU_K1_W11
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ma umiejętność stosowania wybranych elementów
wiedzy z zakresu działania organizacji ekonomii
społecznej, w tym spółdzielni w odniesieniu
do obserwowanej i analizowanej przez studenta
rzeczywistości.

ZPU_K1_U01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
posiada podstawowe kompetencje perswazji
i negocjowania z nastawieniem na osiąganie
wspólnych celów

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota, geneza i źródła ekonomii społecznej. W1

2. Rola i miejsce ekonomii społecznej w gospodarce narodowej. Stara i nowa
ekonomia społeczna W1, W2

3. Wykluczenie społeczna i sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy W1, U1

4. Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne strony. W1, W2, U1, K1

5. Pojęcie spółdzielni i spółdzielczości na tle idei ekonomii społecznej. W1, W2, U1

6. Historia spółdzielczości - sukcesy i niepowodzenia ruchu spółdzielczego. W1, W2, U1

7. Typologia spółdzielni. W1, W2, U1

8. Ekonomia społeczna w programach rządowych i samorządowych W1, W2, U1

9. Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych. W1, W2, U1, K1

10. Efekty działalności sektora ekonomii społecznej i jego beneficjenci. W1, W2, W3, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu
egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w
trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db
84% - db plus 90% - bdb

ćwiczenia projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego.

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu
egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w
trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db
84% - db plus 90% - bdb

ćwiczenia projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (samorząd terytorialny)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d17dcacc7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju (zrównoważonego) oraz możliwościami sterowania procesami
rozwojowymi w skali regionalnej i lokalnej. Przeanalizowanie studiów przypadku dokumentów programowania
rozwoju.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
: - współczesne koncepcje rozwoju regionalnego
i lokalnego - metody analizowania poziomu rozwoju
i wskaźniki rozwoju - system zarządzania rozwojem
Polski

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
: - analizować sytuacje/potencjały rozwojowe
regionów, powiatów i gmin - zastosować wiedzę
teoretyczną do wyboru interwencji zarządczej

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U10

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
: - udziału w procesie podejmowania decyzji co
do kierunku interwencji zarządczej - udziału
w tworzeniu i wdrażaniu projektów rozwojowych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02 raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

analiza dokumentów programowych 10

pozyskanie danych 10

przygotowanie raportu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

analiza dokumentów programowych 20

pozyskanie danych 30

przygotowanie raportu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15

przygotowanie do sprawdzianu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie rozwoju W1

2. Rozwój w podsystemach terytorialnych W1

3. Zarządzanie rozwojem - teorie i koncepcje W1

4. Instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego W1, U1, K1

5. Współpraca dla rozwoju W1, U1, K1

6. Nowa polityka regionalna W1, U1

7. System zarządzania rozwojem Polski W1, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest
zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia raport, wyniki badań
analiza/badanie sytuacji rozwojowej wybranych JST,
sporządzenie raportu z badania, obecność na
zajęciach

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest
zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia raport, wyniki badań
analiza/badanie sytuacji rozwojowej wybranych JST,
sporządzenie raportu z badania, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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CSR i zarządzanie zaufaniem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d17dea74c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie przedstawienie pojęć związanych z zarządzeniem zaufaniem oraz podstawowych zagadnień
dotyczących współczesnych koncepcji strategii, które przyjmują przedsiębiorstwa, a które mają na celu
uwzględniać interesy społeczne, środowiskowe i etyczne. Zaufanie będzie analizowane zarówno jako proces,
w wyniku którego dana jednostka osiąga zaufanie innych jednostek, jak i jako umiejętności oceny wiarygodności
innych jednostek dokonywanej przez daną jednostkę. Zostaną przedstawione determinanty zaufania
w powiązaniu z tworzeniem kapitału społecznego.Blok zajęć teoretycznych zostanie uzupełniony o analizę
praktycznych przypadków badania zaufania wobec różnych jednostek. Zaprezentowane zostaną także modele
i koncepcje CSR oraz ich ewolucja we współczesnym biznesie, jak również szerszy kontekst w postaci
zrównoważonego rozwoju. W trakcie zajęć duży nacisk zostanie położony na stronę praktyczną realizacji idei CSR.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności.

ZPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2
zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali
organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie).

ZPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3
posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic
w zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw
i instytucji.

ZPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W4 zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W14 zaliczenie na ocenę

W5 zna znaczenie zaufania we współczesnym świecie.
ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością).

ZPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skuteczności.

ZPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U3
potrafi, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań (przede wszystkim
społecznych) przedsiębiorstwa/organizacji.

ZPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U4
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji
i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji z uwzględnieniem wymogów CSR
i zaufania.

ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych.

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K2
jest przygotowany do prowadzenia debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów.

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K3 jest przygotowany do krytycznego odbioru i analizy
informacji pochodzącej z organizacji. ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K4 ma świadomość konieczności aktualizacji wiedzy i wie
gdzie może znaleźć informacje nt. CSR i zaufania. ZPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zaufanie jako element życia społecznego i gospodarczego – wprowadzenie do
zagadnienia badania zaufania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

2. Determinanty zaufania społecznego (definicje zaufania, analiza czynników
wpływających na zaufanie, płaszczyzny analizy zaufania).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

3.
Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego (pojęcie kapitału
społecznego , determinanty kształtowania kapitału społecznego, zasady jego
budowania).

W4, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

4. Determinanty zarządzania zaufaniem – ryzyko a zaufanie, odmiany zaufania, filary
zaufania, funkcje zaufania, geometria zaufania.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

5. Kultura zaufania – analiza struktury społecznej sprzyjającej tworzeniu zaufania. W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

6. Poziom zaufanie w krajach zachodnich - analiza przypadków. W1, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

7. Poziom zaufania wobec różnych instytucji sfery publicznej w Polsce – analiza
przypadków.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

8. Metody badania zaufania jako podstawa tworzenia zaufania do różnych jednostek
sfery publicznej.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

9. CSR w kontekście teorii organizacji i zarządzania. W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

10. Aktorzy CSR. W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

11. Rola rządu i aktorów społecznych w rozwoju polityki CSR. W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

12. Standardy i normy z zakresu CSR. W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

13. Wpływ CSR na rozwój lokalny i ochronę środowiska. W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

14. Ład korporacyjny i transparentność funkcjonowania organizacji. W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

15. CSR a konsument, czyli zrównoważona produkcja i konsumpcja. W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

16. Zrównoważone zamówienia publiczne. W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
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Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Opinia publiczna i elementy medioznawstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d17e15943.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  teoriami komunikowania oraz problemami współczesnego
medioznawstwa, ze szczególnymi uwzględnieniem funkcjonowania opinii publicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady funkcjonowania mediów oraz ich znaczenia dla
społeczeństwa

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03

egzamin ustny

W2 teorie związane z komunikowaniem masowym
ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 definiować sposób funkcjonowania mediów i metody
przedstawiania rzeczywistości społecznej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny,
prezentacja

U2 analizować zmiany społeczeństw wywołane wpływem
mediów

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prezentowania własnego stanowiska wobec roli
współczesnych mediów w kreowaniu postaw
społecznych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przeprowadzenie badań literaturowych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia z zakresu medioznawstwa W1, W2, U1, U2, K1

2. Metody badań medioznawczych W1, W2, U1, U2, K1

3. Funkcje mediów W1, W2, U1, U2, K1

4. Fazy rozwoju mediów W1, W2, U1, U2, K1

5. Prasa W1, W2, U1, U2, K1

6. Radio i Telewizja W1, W2, U1, U2, K1

7. Nowoczesne formy komunikowania - media społecznościowe W1, W2, U1, U2, K1

8. Edukacja medialna - krytyczny odbiór mediów W1, W2, U1, U2, K1

9. Opinia publiczna i sposoby jej pomiaru W1, W2, U1, U2, K1

10. Przekaz medialny W1, W2, U1, U2, K1

11. genologia medialna W1, W2, U1, U2, K1

12. Kreowanie wizerunku medialnego - m.in fake news W1, W2, U1, U2, K1

13. koncepcja " banki informacyjnej" W1, W2, U1, U2, K1

14. wpływ mediów na otoczenie społeczne W1, W2, U1, U2, K1

15. Przykłady holdingów mediowych W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

ćwiczenia prezentacja prezentacja + obecnośc

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

ćwiczenia prezentacja ocena prezentacji + aktywność na zajeciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Standardy dyplomacji i etykiety
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1140.5cd3d17e35d24.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami protokołu dyplomatycznego oraz podstawowymi zasadami postępowania
w pracy zawodowej i w życiu codziennym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 sposób organizacji protokołu dyplomatycznego ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W14 egzamin ustny

W2 zasady postępowania w miejscach publicznych, pracy
zawodowej i w życiu codziennym.

ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W14

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 organizować wizyty służbowe, przyjęcia, prowadzić
negocjację

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

U2 zachowywać się w sytuacjach oficjalnych
i zawodowych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

U3 przygotować stół na oficjalne przyjęcie w tym
spotkania biznesowe i towarzyskie

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

respektowania zasad obyczajowych w pracy
zawodowej i życiu towarzyskim, w tym w trakcie
oficjalnych spotkań Stosuje zasady składające się
na etykietę przynależną do jego profesji i statusu
społecznego

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

egzamin ustny,
prezentacja

K2 stosowania odpowiedniej etykiety, zgodnej z daną
sytuacja społeczną

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
122

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
152

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia i zadania protokołu dyplomatycznego. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Rola dobrych obyczajów w dyplomacji oraz w życiu codziennym. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3. Zasady dobrego wychowania (savoir-vivre). W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4. Podstawowe zasady obowiązujące w ramach protokołu dyplomatycznego. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5. Typy strojów oraz zasady ich doboru. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6. Precedencja, tytulatura, korespondencja, W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7. Organizacja uroczystości publicznych. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

8. Rodzaje przyjęć i ich organizacja W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

9. Zasady kontaktów z obcokrajowcami. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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10. Przyjmowanie delegacji zagranicznych, w tym prowadzenie negocjacji. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

11. Przygotowanie spotkania towarzyskiego W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

12. Sztuka retoryki i negocjacji. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

13. Wizerunek w relacjach publicznych W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

14. 13. Praktyczne aspekty etykiety spolecznej W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

ćwiczenia prezentacja prezentacja + obecność

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

ćwiczenia prezentacja prezentacja = obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot modułu
zajęć: projekt społeczny – badania w  działaniu

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPU00S.100.5cd3d17cc4650.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań humanistycznych i społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk o zarządzaniu,
poprzez przygotowanie i realizację projektu społecznego w przestrzeni publicznej, na podstawie badań
w działaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
logikę przygotowania i realizacji projektów
społecznych w organizacjach i społecznościach
lokalnych

ZPU_K1_W12 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przeprowadzić i/lub zaplanować działania w ramach
projektu społecznego, tj. m.in.: potrafi sformułować cel
projektu, przeprowadzić badania empiryczne
i przygotować zmianę/wdrożenie w organizacji lub
społeczności lokalnej.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
realizacji zadań/projektów wykonywanych na rzecz/dla
organizacji i społeczności lokalnej i brania udziału
w pracach zespołu projektowego

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 45

przygotowanie projektu 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

programowanie 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki projektów społecznych i badań w działaniu,
podział na zespoły projektowe W1, K1

2. Identyfikacja problemów społecznych/organizacyjnych W1, U1

3. Rekonesans badawczy, diagnoza U1, K1

4. Planowanie działań W1, U1, K1

5. Realizacja projektu-konsultacje W1, U1, K1

6. Ewaluacja działań projektowych, prezentacja wyników W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja, Metoda sytuacyjna, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i realizacja projektu
społecznego. Projekty są realizowane w kilkuosobowych zespołach (max
10 osób). Postępy pracy studentów są sprawdzane systematycznie w
trakcie zajęć oraz konsultacji. Dodatkowe warunki zaliczenia mogą zostać
wprowadzone przez poszczególnych prowadzących grupy-zespoły.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: współczesne
społeczeństwo obywatelskie

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.180.5cd3d17e9f6de.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Zaznajomienie z zasadami
uczestnictwa obywatela w życiu publicznym. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki obywateli w stosunku
do państwa i społeczeństwa. Studenci zostaną zapoznani z kwestią kontroli społecznej, a także roli organizacji
pozarządowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 funkcjonowanie struktur politycznych w kontekście
społeczeństwa obywatelskiego.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04

egzamin ustny

W2 relacje między różnymi strukturami społecznymi
ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wytłumaczyć wpływ kultury na różnego typu więzi
społeczne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny

U2
samodzielnie wyjaśnić przemiany więzi społecznych
i ich konsekwencje dla różnorodnych środowisk
społecznych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny

U3 samodzielnie wyjaśnić przemiany więzi społecznych
w społeczeństwie.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prezentacji krytycznego stosunku do konsekwencji
zmian społeczno -kulturowych.

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 33

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Główne problemy społeczeństwa obywatelskiego. W1, W2, U1, U2, U3, K1
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3.
3.Charakterystyka wybranych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego ( polis,
ideał republikański obywatela Rzymu, modele postindustrialne i współczesne -
G.Hillery,F. Koneczny,R.S Lynd, G.H.Mead, W.L.Warner, E. Abramowski, A.
Gramsci,J. Habermans, J.Kuroń).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4. 4. Demokracja partycypacyjna. W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego. W1, W2, U1, U2, U3, K1

6. Procedury podejmowania decyzji w społeczeństwie obywatelskim ( m.in
referendum, wybory) W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: ruchy
społeczne

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.180.5cd3d17ec00a5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z tematykom ruchów społecznych, w szczególności w obszarze roli i miejsca w przestrzeni
społeczno-politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wybrane koncepcje dotyczące ruchów społecznych. ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować cele działań współczesnych ruchów
społecznych.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

U2
umiejętnie wykorzystywać podstawowe pojęcia w celu
analizy działalności ruchów społecznych w Polsce
i na świecie.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania wiedzy do analizowania współczesnych
ruchów społecznych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K03 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 13

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje ruchów społecznych W1, U1, U2, K1

2. Przegląd historycznych ruchów: religijnych, narodowych i robotniczych. W1, U1, U2, K1

3. Ruchy emancypacyjne: abolicjonizm, ruch równouprawnienia kobiet i ruchy
antykolonialne W1, U1, U2, K1

4. Anarchizm, faszyzm i nazim W1, U1, U2, K1

5. Ruchy praw obywatelskich, ruch studencki . W1, U1, U2, K1

6. Ruchy antykomunistyczne. W1, U1, U2, K1

7. Współczesne ruchy: ekologiczne, anty i alter globalistyczne, feminizm W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone



Sylabusy 164 / 237

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny 2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk społecznych
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
organizacjami pozarządowymi

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.180.5cd3d17ede79f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej elementów zarządzania w odniesieniu
do pozarządowej rzeczywistości organizacyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna historię, definicje, funkcje i formy prawne
organizacji pozarządowych ZPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

W2
student zna koncepcje z zakresu psychologii emocji,
poznawczej, behawioralnej, osobowości oraz
psychologii społecznej, psychologii pracy i organizacji

ZPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3
student zna pojęcia z zakresu zarządzania
strategicznego, modele strategii, rozumie znaczenie
strategii w działalności organizacji pozarządowych

ZPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4
student zna elementy składowe kultury
organizacyjnej, modele kultury organizacyjnej,
rozumie wpływ kultury organizacyjnej na poszczególne
jednostki, jak i na całą organizację.

ZPU_K1_W11 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5
student zna formy współdziałania międzysektorowej
i wewnątrzsektorowej, fazy współpracy organizacji
pozarządowych oraz jej pozytywne i negatywne skutki.

ZPU_K1_W04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W6 student zna źródła finansowania organizacji
pozarządowych. ZPU_K1_W06 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaproponować i rozrysować strukturę organizacji
pozarządowej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystać posiadaną wiedzę do założenia własnej
organizacji pozarządowej

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Organizacje III sektora – historia, definicje, funkcje. W1, W3

2. Człowiek w organizacji pozarządowej. Przywództwo. W2

3. Struktura społeczna organizacji pozarządowej. U1, K1

4. Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych. W3

5. Kultura organizacyjna organizacji pozarządowych. W4

6. Współdziałanie organizacji pozarządowych. W5

7. Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. W6

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę pozytywny wynik egzaminu

ćwiczenia prezentacja, zaliczenie obecności i aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji
multimedialnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: partycypacja
publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym a organizacjami

pozarządowymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.180.5cd3d17f08ce7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
: - genezę włączania różnych grup interesariuszy
w zarządzanie - współczesne koncepcjepartycypacji
publicznej - mechanizmy i formu współpracy
z obywatelami i trzecim sektorem

ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

: - diagnozować i analizować sytuację pod kątem
uczestnictwa różnych podmiotów w zarządzaniu
w sferze społecznej - analizować organizację
wykorzystując analizę interesariuszy i otoczenia
organizacji - wskazać właściwe działania
partycypacyjne w odniesieniu do konkretnej
interwencji w sferze społecznej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
: - uczestnictwa w działaniach organizacji i zespołów, -
inicjowania działań organizacji - współpracy
zespołowej oraz międzyorganizacyjnej

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań empirycznych 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sfera społeczna jako sfera współdziałania W1, U1

2. Partycypacja publiczna jako prawo obywatelskie i wartość państwa prawa W1

3. Zakres włączania społeczności i obywateli w zarządzanie w sferze społecznej W1, U1, K1

4. Planowanie partycypacji i współpracy interesariuszy w sferze społecznej W1, U1, K1

5. Specyficzne formy współpracy i partycypacji W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę uzyskanie zaliecznia ćwiczeń, możliwość wyboru formy pisemnej lub
ustnej

ćwiczenia projekt, wyniki badań
obecność na zajęciach, zaliczenie projektu w postaci planu wdrożenia
działań w zakresie partycypacji i współpracy w wybranej organizacji
publicznej w sferze społecznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: kierowanie ludźmi
w organizacji

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.180.5cd3d17f27897.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i kompetencji, pozwalających na radzenie sobie z ludźmi
w kontekście organizacyjnym z uwzględnieniem najważniejszych procesów istotnych z punktu widzenia jakości
pracy organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe procesy interpersonalne istotne z punktu
widzenia kierowania ludźmi

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 kierowanie ludźmi w organizacji ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować zjawiska interpersonalne i rodzić sobie
z ich dynamiką w organizacji

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 panować nad procesami interpersonalnymi dla dobra
procesów organizacyjnych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole i przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone mu zadania w organizacji

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Grupa – współpraca i interesy W1, W2, U1, U2, K1

2. Komunikacja w organizacji W1, W2, U1, U2, K1

3. Kierowanie zespołami w organizacji W1, W2, U1, U2, K1

4. Kierowanie a przywództwo W1, W2, U1, U2, K1

5. Motywowanie pracowników W1, W2, U1, U2, K1
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6. Ocenianie pracowników W1, W2, U1, U2, K1

7. Konflikt w organizacji W1, W2, U1, U2, K1

8. Negocjacje W1, W2, U1, U2, K1

9. Kultura organizacji W1, W2, U1, U2, K1

10. Kierowanie zmianą W1, W2, U1, U2, K1

11. Doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy a rozwój indywidualny W1, W2, U1, U2, K1

12. Specyfika zachowań organizacyjnych w instytucji publicznej W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny – pytania otwarte wokół problematyki zajęć

ćwiczenia zaliczenie pisemne Ocena pracy pisemnej na wybrany temat dotyczący problematyki zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Demografia i geografia ekonomiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d17f71486.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demografii oraz geografii
ekonomicznej. Umożliwienie zrozumienia zjawisk i procesów ludnościowych, ich dynamiki oraz wpływu na rozwój
społeczno – ekonomiczny państw oraz jednostek samorządu terytorialnego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zakresie wiedzy student: - ma podstawową wiedzę
z zakresu geografii ekonomicznej, demografii oraz
zjawisk ludnościowych; - zna podstawowe źródła
danych demograficznych, geograficznych,
ekonomicznych. - zna przyrodnicze, społeczne,
kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania
rozwoju gospodarki. - zna problemy dotyczące rozwoju
gospodarki w czasach kryzysu demograficznego.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

w zakresie umiejętności student: - potrafi poprawnie
posługiwać się terminologią i wybranymi metodami
badań stosowanymi w demografii, ekonomii oraz
geografii. - posiada umiejętność diagnozowania
uwarunkowań i następstw społecznych zjawisk
i procesów demograficznych; - potrafi wykorzystać
w praktyce zintegrowaną wiedzę z demografii,
geografii ekonomicznej, gospodarki przestrzennej,
rozwoju regionalnego i lokalnego.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- jest przygotowany do ujmowania zjawisk społecznych
i gospodarczych z perspektywy zjawisk i procesów
demograficznych; - jest świadomy ekonomiczno -
społecznych konsekwencji zjawisk demograficznych; -
posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane
z procesami starzenia się i rozumie problemy
współczesnego świata. - posiada zdolność
kształtowania nowoczesnego światopoglądu
i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej.

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do ćwiczeń 25
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zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele geografii ekonomicznej, podstawowe zagadnienia demografii oraz
zjawisk ludnościowych.
Uwarunkowania rozwoju gospodarki; społeczno – ekonomiczne oraz przyrodnicze
uwarunkowania rozwoju gospodarki, rola poszczególnych sektorów w rozwoju
gospodarki.
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki. Lokalny, regionalny, krajowy i globalny
wymiar gospodarki.
Dynamika oraz pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw oraz jednostek
samorządu terytorialnego.
Społeczeństwo a rozwój - zmiany demograficzne na świecie, ludność i zasoby,
jakość życia, społeczeństwa konsumpcyjne.
Kryzys demograficzny a rozwój gospodarki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Semestr 6

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d17f93a40.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami zarządzania, które są najczęściej
stosowane są w organizacjach publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych zaawansowanych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół
badawczych

ZPU_K1_W01
egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

W2
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach

ZPU_K1_W13
egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posiada umiejętność formułowania i analizowania
problemów badawczych wynikających z omawianych
zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych
i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie
publiczne oraz dobierać odpowiednie metody
i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór
odpowiednich źródeł informacji

ZPU_K1_U01
egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do krytycznego odbioru i analizy
przedstawianych mu treści ZPU_K1_K01

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 40

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne W1

2. Restrukturyzacja procesów organizacji publicznej W2

3. Koncepcje ukierunkowane na zmianę organizacji publicznej W2

4. Koncepcje ukierunkowanie na kluczowe działania W1

5. Koncepcje ukierunkowane na jakość W2

6. Koncepcje ukierunkowane na wiedzę W2

7. Potencjał rozwojowy organizacji publicznej W2

8. Studium przypadku dotyczące zastosowania koncepcji zarządzania U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny testowy

ćwiczenia raport, prezentacja Ocena krytyczna zastosowania wybranej koncepcji zarządzania w
organizacji publicznej, raport i prezentacja wyników

Semestr 6

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny testowy

ćwiczenia wyniki badań, prezentacja Ocena krytyczna wdrożenia wybranej koncepcji zarządzania w
organizacji publicznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d17fb29c1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Umiejętność ochrony swoich praw oraz praw innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ideę praw człowieka ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W07

zaliczenie ustne, raport,
esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2 mechanizmy ochrony praw człowieka w aspekcie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06

zaliczenie ustne, kazus,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę konstruowania różnych strategii
rozwiązywania problemów społecznych zwiazanych
z zagrożeniem wykluczenia społecznego

ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09

zaliczenie ustne, projekt,
wyniki badań, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśnić przyczyny i skutki wykluczenia społecznego ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

zaliczenie ustne, projekt,
raport, wyniki badań,
esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2
analizować konkretny problem zagrożony
wykluczeniem społecznym i naruszeniem praw
człowieka

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, raport, wyniki
badań, egzamin pisemny
/ ustny

U3
na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej
i praktycznej wskazać podstawowe możliwości
rozwiązania problemu społecznego

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U10

zaliczenie ustne, wyniki
badań, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w celu budowania strategii
rozwiązywania problemów społecznych

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K05

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, egzamin pisemny
/ ustny

K2
praktycznego działania na rzecz przeciwdziałania
naruszeniom praw człowieka przede wszystkim
w aspekcie wykluczenia społecznego

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

zaliczenie ustne, projekt,
raport, wyniki badań,
esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 10

poprawa projektu 10

przygotowanie eseju 15
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badania terenowe 15

przygotowanie raportu 10

analiza problemu 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

analiza orzecznictwa 10

rozwiązywanie kazusów 5

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 10

poprawa projektu 10

przygotowanie eseju 15

badania terenowe 15

przygotowanie raportu 10

analiza problemu 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

analiza orzecznictwa 10

rozwiązywanie kazusów 5

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka i wykluczeniem społecznym W1, U1

2. Prawa drugiej generacji - socjalne, ekonomiczne i kulturalne oraz ich ochrona W2, U2, U3

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu W3, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport, esej, egzamin pisemny /
ustny

egzamin studium przypadku - indywidualne i grupowe
rozwiązanie problemu; przygotowanie i obrona eseju,
przedstawienie raportu z badań

ćwiczenia zaliczenie ustne, projekt, kazus,
wyniki badań, prezentacja

aktywność na ćwiczeniach; rozwiązania studium
przypadku; przygotowanie prezentacji dotyczącej analizy
problemu, przeprowadzenie badań na temat skali
zjawiska wykluczenia społecznego; przedstawienie
projektu

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport, esej, egzamin pisemny /
ustny

egzamin - indywidualne i grupowe rozpracowanie
studium przypadku; obrona eseju; prezentacja raportu z
wyników badań

ćwiczenia zaliczenie ustne, projekt, kazus,
wyniki badań, prezentacja

przeprowadzenie badań dotyczacych naruszeń praw
człowieka; analizowanie studium przypadku;
przeprowadzenie badań na temat skali zjawiska
wykluczenia społecznego; przedstawienie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d17fd1c4f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu audytu
i kontroli zarządczej. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności
poznawczych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

sposób zorganizowania i zasady kontroli zarządczej
w sektorze publicznym. Zna i rozumie podstawowe
sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych
niezbędnych do oceny potrzeb finansowych oraz
oceny prawidłowości wydatkowania środków
finansowych na realizację zadań w sektorze
publicznym. Zna i rozumie podstawowe metody
i techniki audytu oraz wykorzystania audytu i kontroli
zarządczej do rozwiązywania problemów zarządzania.

ZPU_K1_W12 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy
wiedzy o audycie i kontroli zarządczej w sektorze
publicznym. Samodzielnie analizuje możliwości
zastosowania kontroli zarządczej w sektorze
publicznym i potrafi sformułować kierunkowe
propozycje doskonalenia działań w powyższym
zakresie. Potrafi dobierać odpowiednie techniki audytu
do rozwiązywania wybranych problemów zarządzania

ZPU_K1_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania kluczowych norm i standardów
związanych z audytem i kontrolą zarządczą w sektorze
publicznym w celu rozwiązania problemów
poznawczych i praktycznych

ZPU_K1_K02 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

wykonanie ćwiczeń 40

przygotowanie do sprawdzianu 27

przygotowanie do egzaminu 139

przygotowanie do ćwiczeń 3

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
255

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych. Podmioty sektora
publicznego i sektora finansów publicznych. Walory sprawności, zasady
wykonywania budżetu przez jednostki sektora finansów publicznych. Podstawy
ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych

W1, U1, K1

2.
Definicja i cele kontroli zarządczej. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania
kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.Rola i
odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli
zarządczej

W1, U1

3. Standardy kontroli zarządczej W1, U1, K1

4. Metody i techniki stosowane w kontroli zarządczej. Rola kontroli zarządczej w
przeciwdziałaniu patologii organizacji W1, U1, K1

5. Organizacja i zarządzanie audytem w sektorze publicznym W1, U1, K1

6. Metody i techniki stosowane w audycie w sektorze publicznym W1, U1, K1

7. Standardy audytu w sektorze publicznym W1, U1, K1

8. Nieprawidłowości w realizacji zadań publicznych. Przyczyny, skutki, kierunki
przeciwdziałania w świetle wyników audytu w sektorze publicznym W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

ćwiczenia zaliczenie
Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest
prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz
zaliczenie kolokwium

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

ćwiczenia zaliczenie
Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest
prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz
zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sektora publicznego.
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cc2edab1370f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1. Znać podstawowe wymiary kultury i ich przejawy w komunikacji interpersonalnej.

C2 2. Rozumieć siebie, pogłębić świadomość własnej kultury i szanować odmienność.

C3 3. Być w stanie zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup społecznych

C4 4. Wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

C5 5. Podjąć działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością w organizacji
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe wymiary kultury i ich przejawy
w komunikacji interpersonalnej

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W13

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań,
prezentacja

W2 najistotniejsze aspekty własnej kultury
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W13

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup
społecznych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

U2 wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

U3 podjąć działania pozwalające na konstruktywne
zarządzanie różnorodnością w organizacji

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 szanowania odmienności w procesie organizacji pracy

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

raport, wyniki badań,
prezentacja

K2 podejmowania działań w oparciu o dane empiryczne

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

raport, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie raportu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do sprawdzianu 40

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
215

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do wymiarów kultury W1, W2, K1

2. Ruchy migracyjne w Polsce. Wybór grupy docelowej do badania. W2, U1, U2

3. Zasady: By je przestrzegać czy łamać? Uniwersalizm i partykularyzm W1, W2, K1

4. Relacje: Indywidualne czy grupowe? Nierówności: Uzasadnione czy zmniejszane?
Prezentacja grupy docelowej i wyników badań.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.
Płeć: Na ile determinuje pozycję społeczną? Asertywność: Pożądana czy
niebezpieczna? Status: Osiągnięty czy przypisany? Charakterystyka badanej
grupy docelowej w oparciu o wymiary kultury.

W1, W2, U1, K1, K2

6. Psychologia fundamentalizmu. Migracja, asymilacja i integracja W1, W2, U1, U3, K1
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7. Szanse i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego. Prawno-instytucjonalne,
ekonomiczne, społeczne i kulturowe wymiary integracji U1, U2, U3, K1, K2

8. Przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji. Granice integracji U1, U2, U3, K1

9. Wyniki badań grup mniejszości kulturowych w Małopolsce W1, U1, U2, U3, K1, K2

10. Podsumowanie: Polityka integracyjna i zarządzanie różnorodnością U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, raport, wyniki badań,
prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy
docelowej 2. Prezentacja raportu z badania 3.
Quizy na zajęciach

ćwiczenia zaliczenie pisemne, raport, wyniki badań,
prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy
docelowej 2. Prezentacja raportu z badania 3.
Quizy na zajęciach

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport, wyniki badań, prezentacja 1. Charakterystyka i opis badanej grupy docelowej 2.
Prezentacja raportu z badania 3. Quizy na zajęciach

ćwiczenia raport, wyniki badań, prezentacja 1. Charakterystyka i opis badanej grupy docelowej 2.
Prezentacja raportu z badania 3. Quizy na zajęciach
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Gospodarowanie przestrzenią i smart city
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d18001022.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni oraz
nowymi koncepcjami dotyczącymi rozwoju miast.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: - pojęcie przestrzeni i jej wpływu na działanie
człowieka - czym jest gospodarowanie przestrzenią
i w przestrzeni - jakie są główne procesy zachodzące
w przestrzeni - czym jest miasto i region, jakie procesy
w nich zachodzą - nowe koncepcje związane
z procesami urbanizacji

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1

: - analizować problemy przestrzenne miast i regionów
- analizować dokumenty planistyczne związane
z przestrzenią - badać przestrzeń w skali mikro
i wskazywać na mocen i słabe strony jej
zaprojektowania i zagospodarowania

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnictwa w planowaniu i realizacji projektów
rozwojowych oraz zgłaszania inicjatyw w tym zakresie

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie raportu 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań empirycznych 40

przygotowanie do egzaminu 40

analiza aktów normatywnych 20

analiza badań i sprawozdań 20

analiza dokumentów programowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
255

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przestrzeń i jej odczuwanie przez człowieka W1

2. Gospodarowanie przestrzenią a gospodarowanie w przestrzeni W1, U1

3. Instrumenty gospodarki przestrzennej i ich wpływ na rozwój terytorialny W1, U1

4. Planowanie przestrzenne i jego rola w systemie zarządzania państwem, regionem
i gminą W1, U1

5. Miasto i region oraz procesy w nich zachodzące W1, U1, K1

6. Problemy gospodarowania przestrzenią W1, U1, K1

7. Procesy urbanizacji i nowe koncepcje w zarządzaniu miastem i regionem W1, U1, K1

8. Smart city - ku miastom zrównoważonym W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny warunkiem przystąpienia jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń

ćwiczenia raport, wyniki badań
obecność na zajęciach, wykonanie analizy uwarunkowań przestrzennych
dla wybranego obszaru i/lub badań terenowych związanych z oceną
funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni architektonicznych i
urbanistycznych

Semestr 6
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Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny przystąpienie do egzaminu wymaga uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia raport, wyniki badań
obecność na zajęciach, wykonanie analizy uwarunkowań
przestrzenneych dla wybranego obszaru i/lub badań terenowych
związanych z oceną funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni
architektonicznych i urbanistycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Fundraising, crowdsourcing i crowdfunding
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d18020d1a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie ze specyfiką fundraisingu, crowdsourcingu i crowdfundingu. Wskazanie sposobów ich wdrożenia oraz
kierunków wykorzystywania w zarządzaniu organizacjami publicznymi i non-profit

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca
i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk
humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01 egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02 egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych ZPU_K1_K02 egzamin pisemny, raport,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie raportu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 15

rozwiązywanie zadań problemowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie raportu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesne trendy w zarządzaniu organizacjami publicznymi W1

2. Orientacja rynkowa i marketingowa oraz innowacyjność organizacji publicznych W1

3. Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo obywatelskie jako podstawy
crowdsourcingu i crowdfundingu W1

4. Dobroczynność i zaangażowanie społeczeństwa (wolontariuszy) jako warunki
realizacji zadań społecznych W1, U1

5. Źródła, formy i kanały pozyskiwania funduszy na działalność społeczną –
tendencje zmian W1

6. Internet i nowoczesne kanały komunikacji w fundraisingu W1

7. Mądrość tłumu, koncepcja długiego ogona, kreatywność społeczności wirtualnych,
czynniki działania W1

8. Pojęcie, istota crowdsourcing, przykłady inicjatyw W1

9. Korzyści i zagrożenia wynikające z crowdsourcingu, powody wykorzystywania W1, U1

10. Warunki skutecznego crowdsourcingu W1, U1, K1

11. Społecznościowe pozyskiwanie funduszy (crowdfunding), pojęcie, istota,
przykładowe inicjatywy W1, U1

12. Od czego zacząć - organizacja inicjatywy crowdsourcingowej U1, K1

13. Pomiar gotowości organizacji do crowdsourcingu i crowdfundingu W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Test wiedzy

ćwiczenia raport, prezentacja Rozwiązanie problemu praktycznego - na wybranych inicjatywach
crowdsourcingowych/crowdfundingowych

Semestr 6

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Test wiedzy

ćwiczenia raport, prezentacja Rozwiązanie problemu praktycznego - na wybranych incicjatywach
crowdsourcingowych/crowdfundingowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Współczesne ruchy społeczne – kontrola obywatelska i watch dogs
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1280.5cd3d18041ea4.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 kształtowanie postaw aktywnych w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego

C2 mobilizowanie do reagowanie na nieprawidłowości w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym państwa,
regionu, globu
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
istnienie różnorodności współczesnych ruchów
społecznych wynikających z działania lub będących
efektem zaniechania aktywności obywateli na rzecz
budowania społeczeństwa obywatelskiego

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W2 konieczność poznania różnych technik kontroli
obywatelskiej

ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

zaliczenie ustne, kazus,
esej

W3 zagrożenia wynikające z braku aktywności
obywatelskiej w państwie, regionie, świecie

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać oceny aktualnej sytuacji politycznej,
społecznej, ekonomicznej w państwie

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U2
formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko w dyskusjach dotyczących ważnych
aspektów życia społecznego, politycznego
i gospodarczego

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, kazus,
wyniki badań, esej

U3
wybrać odpowiednie techniki działań obywatelskich
w celu określenia skuteczności działania w interesie
publicznym

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia różnego rodzaju aktywności na rzecz
budowania społeczeństwa obywatelskiego

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2 współdziałania z innymi na rzecz rozwiązywania
problemów

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny, kazus,
esej

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

badania terenowe 15

przygotowanie raportu 10
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przygotowanie eseju 15

analiza problemu 5

przygotowanie do egzaminu 10

rozwiązywanie zadań problemowych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

badania terenowe 15

przygotowanie raportu 10

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 10

analiza problemu 15

rozwiązywanie zadań problemowych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. funkcjonowanie ruchów społecznych dawniej i dziś - różne teorie i rozwiązania W1, W2, W3

2. różne formy aktywności obywatelskiej W2, W3, U1

3. umiejętność wykorzystania róznych technik działania w interesie publicznym na
rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, kazus, esej
aktywny udział w wykładach; przygotowanie i obrona
eseju, egzamin pisemy indywidualne i zespołowe
rozwiązanie kazusu

ćwiczenia zaliczenie ustne, kazus, wyniki badań udział w zajęciach oraz przedstawienie wyników badań
z "court watch"

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej
aktywny udział w zajęciach; przygotowanie i obrona
eseju; gegzamin pisemny - indywidualne i grupowe
rozwiązanie przypadku

ćwiczenia zaliczenie ustne, kazus, wyniki badań,
prezentacja aktywny udział w zajęciach; badania "court watch",

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
projektami

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1100.5cd3d180b29bf.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z procesami zarządzania projektami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

• zna pojęcia i terminy dotyczące zarządzania
projektem • nazywa i opisuje obszary i elementy
zarządzania projektami • potrafi omówić różnice
między klasycznymi a zwinnymi metodami
zarządzania projektami

ZPU_K1_W04 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

• opracowuje strukturę podziału pracy (WBS) oraz
kartę projektu • właściwie rozpoznaje ograniczenia
wynikające z relacji pomiędzy stałą strukturą
organizacji a strukturami projektowymi. • opracowuje
harmonogram projektu z uwzględnieniem metody
ścieżki krytycznej (CPM) oraz plan zarządzania
komunikacją w projekcie • rozpoznaje i opisuje
miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu
organizacją • potrafi przeprowadzić analizę
interesariuszy projektu

ZPU_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 realizacji zadań w ramach zespołu projektowego jako
jego członek (nie jako kierownik projektu) ZPU_K1_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 40

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia:

• Zakres projektu, struktura podziału prac (WBS), harmonogram, ścieżka
krytyczna projektu

• Karta projektu

• Zarządzanie zespołem projektowym

• Przywództwo w projekcie i kompetencje kierownika projektu

• Zarządzanie interesariuszami projektu

• Zarządzanie komunikacją w projekcie

• Zarządzanie zmianą w projekcie

• Klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami

• Zarządzanie jakością w projekcie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, prezentacja - Praca zaliczeniowa – opracowanie zbioru dokumentów wchodzących w
skład dokumentacji projektowej - Prezentacja - Aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: planowanie
i zarządzanie strategiczne

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1100.5cd3d180d1e1c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego, nabycie zdolności
analizy umożliwiających planowanie strategiczne w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności.

ZPU_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 absolwent zna i rozumie wybrane aspekty zarządzania
publicznego w wybranych organizacjach.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
absolwent zna i rozumie wiodące współczesne
koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami
(szczególnie na poziomie strategicznym).

ZPU_K1_W05
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W4
posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia
procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej
organizacji.

ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością).

ZPU_K1_U02
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
potrafi dokonać doboru odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skuteczności.

ZPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
potrafi, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań
przedsiębiorstwa/organizacji.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10 projekt

U4

potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania
decyzji strategicznych oraz proponować niektóre
procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych
zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających
procesy podejmowania decyzji.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10 projekt

U5
posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji
i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji.

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych,
środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K07 projekt

K2
jest przygotowany do prowadzenia debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K07 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15
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przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesne przemiany organizacji i procesu zarządzania. Istota strategii i
zarządzania strategicznego. Globalny i lokalny kontekst strategii.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

2. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

3. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji. W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

4. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

5. Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii. W2, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

6. Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji. W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

7. Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja
ucząca się.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

8. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. Modele biznesu. W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

9. Zarządzanie strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia. W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

10. Zarządzanie informacjami. W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

11. Problem wyboru strategii rozwoju w różnego typu organizacjach. Wybrane
klasyfikacje strategii rozwoju.

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

12. Controlling strategiczny. Wywiad gospodarczy w strategii organizacji. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
finansami publicznymi

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1100.5cd3d180f286c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania finansami publicznymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój
zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wybrane mechanizmy zarządzania finansami
publicznymi. ZPU_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować wybrane elementy wiedzy związanej
z zarządzania finansami publicznymi w praktyce.
Potrafi formułować i analizować problemy badawcze
w celu rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w organizacji działającej w sektorze
finansów publicznych.

ZPU_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zdobywania i pogłębiania wiedzy ZPU_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 59

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota zarządzania publicznego. Specyfika sektora publicznego. Koncepcje
zarządzania finansami publicznymi. Typologia zarządzania finansami publicznymi W1, U1, K1

2. Zasady, warunki, walory sprawności zarządzania finansami publicznymi W1, U1, K1

3. Planowanie budżetu w organizacjach publicznych W1, U1, K1

4.
Współdziałanie podmiotów: założenia a rzeczywistość. Specyfika motywowania w
sektorze publicznym i wpływ motywowania na sposób zarządzania finansami
publicznymi

W1, U1, K1

5. Wykonanie budżetu organizacji publicznych. Sposoby kontrolowania
prawidłowości zarządzania finansami publicznymi W1, U1, K1

6. Przeciwdziałanie i detekcja nieprawidłowych praktyk w zarządzaniu finansami
publicznymi W1, U1, K1

7. Dochody organizacji publicznych. Planowanie i wykonanie. Gospodarka
komunalna. W1, U1, K1
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8. Partnerstwo publiczno-prywatne i zarządzanie nieruchomościami - wpływ na
zarządzanie finansami publicznymi W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala
ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst •
65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego
programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji
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Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: IT
w zarządzaniu publicznym

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1100.5cd3d1811d71e.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaprezentowanie metod i narzędzi generowania innowacji społecznych, wskazanie wyzwań dla współczesnych
organizacji w zakresie transformacji cyfrowej i generowania innowacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna wybrane współczesne koncepcje oraz
metody pomiaru i zarządzania dokonaniami
organizacji

ZPU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2
zna częściowo współczesny dorobek psychologii
biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego
odniesienia do realnych problemów zarządzania

ZPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3
student zna podstawowe strategie zmieniania
i rozwoju systemów społecznych (w szczególności
na poziomie organizacji)

ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W14 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się wybranymi elementami metodycznymi
w procesach kierowania projektami na różnych
poziomach

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student posiada zdolności porozumiewania się
z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym
specjalistami w zakresie zarządzania

ZPU_K1_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństw informacyjnych w kreowaniu
innowacji w sferze społecznej i organizacyjnej. W1, W2, W3, U1, K1

2. Powiązania pomiędzy innowacjami organizacyjnymi a społecznymi. W1, W2, W3, U1, K1

3. Pojęcie i istota innowacji społecznych i organizacyjnych. W1, W2, W3, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Uzyskanie minimum 60% punktów z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć:
przedsiębiorczość publiczna

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1100.5cd3d1813c4b6.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawowymi koncepcjami przedsiębiorczości w sektorze publicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości publicznej. ZPU_K1_W09 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy w sektorze publicznym. ZPU_K1_U10 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przedsiębiorczego działania. ZPU_K1_K04 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota i rodzaje przedsiębiorczości. W1, U1, K1

2. Znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce i sektorze publicznym. W1, U1, K1

3. Przedsiębiorczość publiczna. W1, U1, K1

4. Metody zarządzania wspierające przedsiębiorczość publiczną. W1, U1, K1

5. Przedsiębiorczość w jednostkach sektora publicznego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: innowacje
społeczne i organizacyjne

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1100.5cd3d1815b7eb.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaprezentowanie metod i narzędzi generowania innowacji społecznych,

C2 wskazanie wyzwań dla współczesnych organizacji w zakresie transformacji cyfrowej i generowania innowacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna częściowo współczesny dorobek
psychologii biznesu oraz socjologii organizacji
i możliwości jego odniesienia do realnych problemów
zarządzania

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2
student zna wybrane współczesne koncepcje oraz
metody pomiaru i zarządzania dokonaniami
organizacji

ZPU_K1_W04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada umiejętność stosowania w pracy lub
nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością)

ZPU_K1_U01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2
student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji
wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich
analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student potrafi dokonać doboru odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skutecznośc

ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i istota innowacji społecznych i organizacyjnych. W1, W2, U1, U2, K1

2. Proinnowacyjne instrumenty zarządzania. W1, W2, U1, U2, K1

3. Powiązania pomiędzy innowacjami organizacyjnymi a społecznymi. W1, W2, U1, U2, K1
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4. Rola gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństw informacyjnych w kreowaniu
innowacji w sferze społecznej i organizacyjnej. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne minimum 60% punktów możliwych do zdobycia

ćwiczenia zaliczenie minimum 60% punktów możliwych do zdobycia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1300.5ca756b2af3d0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię z zakresu nauk
społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; - wybrane obszary wiedzy wyznaczone przez
temat przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy. -
teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy, -
wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych; - podstawowe pojęcia oraz zasady związane
z ochroną własności intelektualnej;

ZPU_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; -integrować i poszerzać wiedzę zdobytą
na różnych etapach dotychczasowego kształcenia,
łączyć ją z percepcją tekstów z subdyscyplin
właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonować
efekty poznania; -wykorzystywać zdobytą wiedzę,
rozumieć procesy społeczne i polityczne w różnych
sytuacjach, w tym, analizować i komentować
wydarzenia bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej;
- korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji; - tworzyć, redagować, opatrywać
przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; -
uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
informacji oraz prezentacji wyników badań,

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U09,
ZPU_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmować odpowiedzialność za powierzone zadania;
-wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
w pracy; - efektywnie komunikować się
i współpracować; - potrzeby ciągłego, samodzielnego
zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności
badawczych.

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K08 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 50

analiza problemu 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań empirycznych 60

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w
badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie co
najmniej konceptualizacji i szczegółowego planu pracy. Szczegółowe,
dodatkowe warunki zależą od prowadzącego konkretne seminarium

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
i przewodzenie zmianom w organizacjach publicznych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1200.5cd3d18207a31.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania i przewodzenia zmianom
w organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedza w zakresie zarządzania i przewodzenia zmianą ZPU_K1_W05 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność diagnozy problemów organizacyjnych
i dobrania metod zarządzania zmianą w celu ich
rozwiązania

ZPU_K1_U01 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 gotowość do wykorzystania wiedzy w zakresie
zarządzania zmianą ZPU_K1_K02 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Definiowanie i rozumienie pojęć: przywództwo, lider edukacyjny - analizach
kluczowych pojęć przywództwa w kontekście zarządzania publicznego. Specyfika
współczesnego przywództwa i jego różnych rodzajów. Rozumienie teorii
związanych z zagadnieniem przewodzenia.

W1

2. Metody zarządzania zmianą U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Minimum ponad 50% punktów

ćwiczenia prezentacja, zaliczenie przedstawienie prezentacji w zakresie uzgodnionym z wykładowcą
oraz aktywność na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania
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Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1200.5cd3d18228282.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z problematyką zarządzania wiedzą, uczenia organizacyjnego o raz procesów wsparcia
uczenia się organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada elementarną wiedzę o psycho-
społecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka,
jego podmiotowości, o konstytuowaniu struktur
społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania

ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2
student dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa
i negocjacji w procesach przemian struktur
i organizacji

ZPU_K1_W11 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student dokonuje obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz
zasadnie argumentuje

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2 student korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji ZPU_K1_U03 zaliczenie pisemne,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student pełni funkcje inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 4

przygotowanie do ćwiczeń 15

zapoznanie się z e-podręcznikiem 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. definicje i koncepcje zarządzania wiedzą. W1, W2, U1, K1
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2. Współczesne metody i koncepcje zarządzania wiedzą w kontekście tworzącego się
społeczeństwa informacyjnego. W1, W2, U1, U2, K1

3. Systemy zarządzania wiedzą oraz informatyczne narzędzia służące wspomaganiu
zarządzania wiedzą W2, U1, K1

4. Modele zarządzania wiedzą w jednostkach administracji publicznej. W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne uzyskanie minimum 60% możliwych do uzyskania punktów

ćwiczenia prezentacja Oceniany przez grupę i prowadzącego waga ocen 3:7

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: myślenie
i działanie kreatywne

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPUS.1200.5cd3d18247cf4.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia kreatywnego i twórczego
rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wiedza w zakresie metod twórczego rozwiązywania
problemów ZPU_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność zastosowania wybranych technik
kreatywnego myślenia i  rozwiązywania problemów

ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U10 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 gotowość do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem wiedzy i krytycznego myślenia ZPU_K1_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do ćwiczeń 15

przeprowadzenie badań empirycznych 5

analiza badań i sprawozdań 5

projektowanie 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Typologie i etapy rozwiązywania problemów. Wybrane współczesne teorie
twórczego rozwiązywania problemów. Techniki twórczego rozwiązywania
problemów, ze szczsególnym uwzględnieniem design thinking.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, prezentacja Przygotowywanie projektu w trakcie zajęć i w domu oraz prezentacja
końcowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania


