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Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_11_027 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Organizacji i Zarządzania  

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 ………..  

Wymiar zajęć 30      

Koordynator przedmiotu / modułu Alberto Lozano Platonoff, alberto@lozano.net.pl, 91 444 1803 

Prowadzący zajęcia Alberto Lozano Platonoff, alberto@lozano.net.pl 

Cel przedmiotu / modułu 
Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania metod zarządzania wiedzą w 
procesach wdrażania strategii przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metodyki 
zarządzania dynamicznego. 

Wymagania wstępne 

 student posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania, zachowań organizacyjnych i 
koncepcji zarządzania 

 student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami analizy przedsiębiorstwa, 
potrafi analizować sytuacje problemowe przedsiębiorstw dobierając do ich rozwiązania 
odpowiednie koncepcje zarządzania, posiada również umiejętność przygotowywania 
procesów wdrożeniowych koncepcji zarządzania 

 student potrafi pracować w zespole, dokonywać analizy krytycznej czytanych tekstów, 
wnioskować na podstawie analizy treści opisów studiów przypadku. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 
01 zna założenia i procesy koncepcji zarządzania dynamicznego  
02 rozumie znaczenie zarządzania wiedzą w procesie definiowania i 

wdrażania strategii organizacji 

K_Z2A_1W01 
K_Z2A_1W13 
K_Z2A_1W14 

S2A_W01 
S2A_W06 
S2A_W07 

Umiejętności 

03 analizuje źródła wiedzy w organizacji i potrafi zaadaptować proces 
wdrażania koncepcji zarządzania dynamicznego do organizacji  

04 planuje procesy zarządzania strategicznego w organizacji zgodnie 
z koncepcją zarządzania dynamicznego i przygotowuje 
opracowanie pisemne 

K_Z2A_1U03 
K_Z2A_1U05 
K_Z2A_1U09 
K_Z2A_1U12 
K_Z2A_1U16 

S2A_U02 
S2A_U04 
S2A_U06 
S2A_U09 

Kompetencje 
społeczne 

05 posiada umiejętność planowania pracy w zespole i zdolność 
dzielenia się wiedzą  

K_Z2A_1K02 
K_Z2A_1K06 

S2A_K02 
S2A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Pojęcie wiedzy i wiedzy organizacji 2 

2. Kształtowanie systemu informacyjnego w organizacji  2 

3. Analiza kategorii wartości dodanej w zarządzaniu  2 

4. Metodyka oceny sprawności funkcjonowania organizacji   2 

5. Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji w organizacji  2 

6. Założenia koncepcji systemu dynamicznego zarządzania  2 

7. Ogólny model systemu zarządzania dynamicznego  2 

8. Koncepcja jądra wiedzy firmy 2 

9. Analiza modułu wartości dodanej firmy 2 

10. Analiza modułu sprawności działania firmy 2 

11. Analiza modułów sprawności działania działów oraz sprawności działania pracowników 2 

12. Analiza modułów analizy otoczenia oraz planów racjonalizatorskich 2 

13. Analiza modułu analizy finansowej 2 

14. Cztery procesy zarządzania dynamicznego 2 

15. Przykład stosowania koncepcji zarządzania dynamicznego 2 

SUMA 30 

Metody kształcenia 
Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych (foliogramów, prezentacji komputerowych), 
ilustracja przykładami konkretnych firm. Wzbogacenie przekazywanej treści o przykłady z praktyki i 
ćwiczenia prowadzone przy wykorzystaniu analizy przypadków firm. 

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Projekt zespołowy i jego prezentacja 01, 02, 03, 04, 05 

mailto:alberto@lozano.net.pl
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Forma i warunki zaliczenia 

Forma i warunki zaliczenia: 
Zaliczenie na podstawie raportu przygotowanego i zaprezentowanego na forum grupy, dla wybranego 
małego lub średniego przedsiębiorstwa z regionu Pomorza Zachodniego prezentującego założenia do 
modułów systemu zarządzania dynamicznego. Raport będzie przygotowywany w oparciu o pracę 
zespołową studentów. Celem raportu jest weryfikacja nabytych przez studentów umiejętności oraz 
weryfikacja opanowania przez studentów wiedzy z wykładów, niezbędnej do przygotowania raportu. 
Praca grupowa i współpraca z przedsiębiorstwem regionalnym umożliwi również rozwój kompetencji 
społecznych.  

Literatura podstawowa 

1. A. Lozano Platonoff „Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania 
przedsiębiorstwem”, Difin, Warszawa 2009. 
2. A. Lozano Platonoff „System Dynamicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem” Wydawnictwo 
naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. 

Literatura uzupełniająca 

1. W. Bielecki: Efektywność symulacyjnych gier menedżerskich w porównaniu z innymi metodami 
kształcenia. Symulacja Systemów Gospodarczych. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
– Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania, 1997. 
2. B. Wit: Modele zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw w symulacyjnych grach decyzyjnych. 
„Organizacja i kierowanie” nr 4/1999 r. 
3. J. Czerska: Gry symulacyjne Lean, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, nr 2/2003. 
4. Urbanowska-Sojkin E. (red.), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na przykładach, Wyd. 
AE w Poznaniu, Poznań 2002.  
5. Lisiński M. (red.), Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Studia przypadków, Wyższa Szkoła 
Biznesu, Nowy Sącz 1998 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć i studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu  33 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 


