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Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_02_030 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Informatyki w Zarządzaniu 

Nazwa kierunku: Zarządzanie 

Forma studiów: stacjonarne II st. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie strategiczne 

Rok / semestr: II r. / 3 sem. Status przedmiotu /modułu: 
specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć   15    

Koordynator przedmiotu / modułu Ewa Krok, ewakrok@wp.pl, tel. 914441950 

Prowadzący zajęcia Ewa Krok 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości i zakresu wykorzystania narzędzi 
informatycznych w zarządzaniu wiedzą. Przygotowanie studentów do praktycznego 
korzystania z programu SharePoint jako wewnętrznej (intranetowej) platformy do wymiany 
informacji, plików i wiedzy pracowników. 

Wymagania wstępne 
 

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz technologii 
informacyjnych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla obszaru 

Wiedza 

01 zna możliwości wsparcia narzędziami informatycznymi 
poszczególnych zadań z obszaru zarządzania wiedzą. 
02 wie, w jaki sposób zastosować MS SharePoint w organizacji oraz 
rozumie korzyści jakie to ze sobą niesie. 

K_Z2A_1W01 
 
 

K_Z2A_1W10 

S2A_W01 
 
 

S2A_W04 

Umiejętności 
03 potrafi korzystać z platformy MS SharePoint w codziennej pracy w 
zakresie wymiany informacji oraz współtworzenia i współdzielenia 
dokumentacji firmowej. 

K_Z2A_1U08 S2A_U04 

Kompetencje 
społeczne 

04 potrafi organizować i zarządzać pracą zespołową. K_Z2A_1K03 S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – laboratoria  

1.  Wprowadzenie do programu MS SharePoint jako platformy do zarządzania treścią  i wspierania współpracy w 
organizacji. Zasady pracy w programie MS SharePoint w przykładowej organizacji (cykl życia i wycofywanie witryn, 
ograniczenia dotyczące magazynowania, klasyfikacja informacji, dostosowywanie, ochrona danych). 

3 

2.  Praca z witryną programu MS SharePoint (strony, układ, nawigacja, widoki). Praca z szablonami strony 
(tworzenie, edycja, usuwanie). Aspekty bezpieczeństwa (grupy, uprawnienia do zasobów). 

3 

3.  Pojęcie listy w MS SharePoint (typy list, tworzenie, kolumny, sortowanie, wyświetlanie). 2 

4.  Praca grupowa z dokumentami (publikacja plików, zarządzanie wersjami dokumentów, wyewidencjonowanie i 
zaewidencjonowanie dokumentu, śledzenie historii zmian, wyszukiwanie informacji). Integracja z MS SharePoint 
tworzonych w codziennej pracy plików MS Excel i MS Word. 

2 

5.  Zarządzenie zadaniami w MS SharePoint (zlecanie zadań oraz przekazywanie informacji o stanie wykonania). 2 

6.  Praca zespołowa w MS SharePoint: organizacja i ustalanie terminów spotkań przy użyciu współdzielonych 
kalendarzy i listy kontaktów (koordynacja harmonogramu i kalendarzy). 

2 

7.  Wymiana informacji poprzez forum dyskusyjne w MS SharePoint. 1 

SUMA 15 

 
Metody kształcenia 
 

Praca przy stanowiskach komputerowych 
Case study 
Dyskusje  
Ćwiczenia i zadania w grupach 

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

1. kolokwium pisemne lub rozmowa 
2. indywidualne zadania przy komputerze 

01, 02 
03, 04 

mailto:ewakrok@wp.pl,


Forma i warunki zaliczenia 
 

bdb  - student ma pogłębione wiadomości z zakresu zarządzania wiedzą, umie scharakteryzować 
zasoby niematerialne w organizacji, dokonać ich identyfikacji.  Zna różnorodne technologie i narzędzia 
informatyczne możliwe do zastosowania w celu wsparcia  poszczególnych zadań z obszaru 
zarządzania wiedzą . Umie wykorzystać  platformę MS SharePoint w codziennej działalności 
przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy grupowej, współdzielenia dokumentacji firmowej  i 
wymiany wiedzy.  
 
db – student zna pojęcia z zakresu zarządzania wiedzą, umie scharakteryzować zasoby niematerialne 
w organizacji, dokonać ich identyfikacji.  W stopniu dobrym zna możliwości wsparcia narzędziami 
informatycznymi poszczególnych zadań z obszaru zarządzania wiedzą . Umie w stopniu dobrym 
wykorzystać  platformę MS SharePoint w codziennej działalności przedsiębiorstwa w zakresie 
organizacji pracy grupowej, współdzielenia dokumentacji firmowej  i wymiany wiedzy.  
 
 dst – student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania wiedzą, umie scharakteryzować zasoby 
niematerialne w organizacji, dokonać ich identyfikacji.  Jest w stanie podać kilka przykładów 
zastosowania  narzędzi informatycznych do wspomagania realizacji wybranych zadań z obszaru 
zarządzania wiedzą . Umie w stopniu podstawowym wykorzystać  platformę MS SharePoint w 
codziennej działalności przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy grupowej, współdzielenia 
dokumentacji firmowej  i wymiany wiedzy.  Przy wielu czynnościach potrzebuje jednak wskazówek i 
pomocy nauczyciela do zrealizowania zadania. 
. 

Literatura podstawowa 1. Pomoc do MS SharePoint: http://office.microsoft.com/pl-pl/sharepoint-online-enterprise-help/  

Literatura uzupełniająca 
 

1. Szewczyk A. (red): „Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju”. Difin, Warszawa 2007. 
2. Kowalczyk A., Nogalski B.: „Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 6 

Studiowanie literatury 2 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 2 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 

Liczba punktów ECTS 1 

 

http://office.microsoft.com/pl-pl/sharepoint-online-enterprise-help/

