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ECTS 2) 3

b) stopień c) rok

1 II

30
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Tkonsultacje inne …

inne… inne …

Założenia wstępne17): Wiedza z zakresu podstaw zarządzania i organizacji przedsiębiorstw

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Zarządzanie, Nauka o organizacji

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Podstawowe terminy i pojęcia związane z ZZL. Stosunek pracy. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika. Kultura organizacyjna a ZZL.
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka personalna w przedsiębiostwie . Planowanie zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja. Ustalanie
warunków pracy i adaptacja pracownika. Ocena pracowników. Wynagradzania pracowników. Motywowanie pracowników. Partycypacja
pracowników. Szkolenie i doskonalenia pracowników. Rozwiązywanie umów o pracę

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-omówienie filozofii, celów i zasad ZZL

-zapoznanie studentów z ośmioetapowym procesem ZZL i stosowanymi najczęściej w tym zakresie technikami

-przedstawienie studentom aktualnych , wybranych uwarunkowań prawnych z zakresu prawa prac oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy

-

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

EFL305

Nazwa przedmiotu1): Zarządzanie zasobami ludzkimi

Numer katalogowy:

Prowadzący zajęcia6): Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Human Resources Management

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
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UWAGI24):

4.Listwan T. 2004. Zarządzanie Kadrami. Wydawnictwo Beck, Warszawa

5. Morawski M. 2009. Zarządzanie profesjonalistami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

8

2. Kodeks pracy

3. Król H. , Ludwiczyński A. 2006, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wydawnictwo Naukowe PWN.Warszawa

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

6. Kozłowski W. 2009. Motywowanie. Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa

7. Miesięcznik "Personel i zarządzanie"

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Armstrong M. 2007, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna. Kraków

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

b) uzupełniająca

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

inne..

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 -scharakteryzować proces ZZL 05 - pracuje w zespole

02 -analizować poprawność stosowanej polityki personalnej 06 -

03 -obliczać ekonomiczne mierniki funkcji kadrowej 07 -

04 -oceniać poprawność decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników 08 -
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