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Wymagania wstępne w zakresie:  

 wiedzy: student zna podstawy wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, koncepcji zarządzania oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi 

 umiejętności: student potrafi oceniad przydatnośd narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami, 
dobierad instrumenty zarządzania do analizowanej sytuacji oraz uzasadniad ich zastosowanie (zwłaszcza w 
odniesieniu do zasobów ludzkich) 

 kompetencji: student potrafi pracowad w grupie, wyrażad swoje zdanie na dany temat zgodnie z zasadami 
komunikacji społecznej, chce się uczyd i zgłębiad swoją wiedzę 

Cele przedmiotu: 
 Zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodycznymi koncepcji zarządzania kompetencjami 

 Ukazanie praktycznych sposobów  wdrażania i realizacji koncepcji zarządzania kompetencjami w organizacji 

CELE W ZAKRESIE WIEDZY (3) 

Student potrafi: 

 opisad czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnych organizacji 

 wyjaśnid istotę kompetencji i omówid ich rodzaje  

 interpretowad koncepcję zarządzania kompetencjami 

CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI (3) 

Student potrafi: 

 diagnozowad sposoby zarządzania kompetencjami stosowane we współczesnych organizacjach 

 identyfikowad i oceniad czynniki wpływające na sprawnośd zarządzania kompetencjami we współczesnych 
organizacjach 

 analizowad i objaśniad sposoby doskonalenia zarządzania kompetencjami 

CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1-3) 

Student potrafi: 

 argumentowad swoje zdanie na temat zarządzania kompetencjami w organizacji 

Metody dydaktyczne:  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; studia przypadków; dwiczenia; 
prezentacje prac własnych studentów (ocena kompetencji w praktyce) 

Treści merytoryczne przedmiotu (szczegółowy scenariusz wykładów) 
W1- Koncepcja zarządzania kompetencjami – istota, znaczenie i porównanie z innymi koncepcjami zarządzania (np. 
ZZL) (2h SS; 1h SN) 
W2- Kompetencje menedżerskie – istota, profil kompetencji współczesnego menedżera (2h SS; 1h SN) 
W3- Kompetencje organizacji – istota i znaczenie (2h SS; 1h SN) 
W4- Integracja kompetencji w organizacji (2h SS; 1 h SN) 
W5- Analiza przypadku praktycznego realizacji zarządzania kompetencjami w firmie (2h SS; 2h SN) 
W6/7- Prezentacja prac studentów i dyskusja na wskazany temat na forum grupy (4h SS; 4h SN) 



W8- Ocena i wnioski z prowadzonych rozważao nt. zarządzania kompetencjami (1h SS; 1h SN) 

Forma i warunki zaliczenia: 
Każdy student jest oceniany na podstawie: 

 Projektu własnego sprowadzającego się do analizy wiedzy z zakresu zarządzania kompetencjami (na zadany 
temat – ok. 15 tematów do wyboru) i syntezy wniosków wraz z prezentacją na forum grupy 

 Raportów z dwiczeo praktycznych pozwalających na estymację umiejętności (ukazanie sposobu wykorzystania 
omawianych na zajęciach narzędzi, analiza zebranych informacji i wnioski z niej płynące) 

Literatura podstawowa:  

 B. Mikuła: W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa Kraków 2001 

 A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008 

 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna OPWP, Kraków 2006 

 E. Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005 

 A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wyd. PWN, Warszawa 2000 

 A. Musioł-Urbaoczyk, Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Monografia, Wyd. 
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010 

 I. Pawelczyk, A. Ziąber, Autostrada kompetencji. Jak zbadad i wykorzystad atuty swoich pracowników, [w:] 
Business Coaching nr 1/2009 

 L. Adamczuk, Konsekwencje braku kompetencji dla organizacji i menedżera, [w:] Business Coaching nr 1/2009 

 P. Jedynak, Zarządzanie własnymi kompetencjami, EiOP 2009/1. 

Literatura uzupełniająca:  

 P. Louard, Kierowanie kompetencjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995 

 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004 

 A. Pietruszka-Ortyl, Profil kompetencji współczesnego menedżera, Zeszyty Naukowe nr 626 Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003 

 W. Talik, M. Łaguna, E. Talik, Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięd firmy, Organizacja i 
Kierowanie nr 4/2008 

 B. Gulski, Czy poprawa kompetencji powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa?, Przegląd organizacji 
1/2010 

 T. Rostkowski, Zarządzanie kompetencjami jako przeszłośd ZZL w Polsce, ZZL nr 6/2002 

 


