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Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_11_029 

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 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Aleksandra Rudawska, aleksandra.rudawska@gmail.com, 91 444 1975 

Prowadzący zajęcia Aleksandra Rudawska, aleksandra.rudawska@gmail.com, 

Cel przedmiotu / modułu 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z rolą wiedzy organizacyjnej w efektywnym 
funkcjonowaniu organizacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz zagadnienia 
związane z podstawowymi działaniami dot. tworzenia i wykorzystywania zasobów wiedzy, a 
także wskazanie potencjalnych barier związanych z wykorzystywaniem posiadanej przez 
organizacje wiedzy. 

Wymagania wstępne 
Student biegle posługuje się terminologią z obszaru: podstaw zarządzania, teorii organizacji, 
zachowań organizacyjnych, koncepcji zarządzania. Posiada umiejętności analizowania 
organizacji  z perspektywy systemowej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla obszaru 

Wiedza 

01 definiuje pojęcia wiedza, zarządzanie wiedzą, organizacyjne 
uczenie się, dzielenie się wiedzą i podaje przykłady 

02 wyjaśnia mechanizmy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i ich 
uwarunkowania 

K_Z2A_1W01 
K_Z2A_1W02 
K_Z2A_1W12 

S2A_W01 
S2A_W05 

Umiejętności 
03 identyfikuje bariery zarządzania wiedzą 
04 obserwuje i opisuje działania związane z zarządzaniem wiedzą 

K_Z2A_1U11 
K_Z2A_1U01 

S2A_U06 
S2A_U01 

Kompetencje 
społeczne 

05 nawiązuje kontakt z organizacją i przeprowadza jej obserwację K_Z2A_1K04 S2A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Co to jest wiedza i gdzie jej szukać w organizacji? Jakie ma znaczenie dla funkcjonowania firm i przewagi 
konkurencyjnej. 

2 

2. Co to znaczy zarządzać wiedzą? Podejścia, modele, praktyka gospodarcza. 2 

3. Tworzenie wiedzy w organizacji. Specyfika organizacyjnego uczenia się. 2 

4. Utrwalanie i przechowywanie wiedzy w organizacji. 2 

5. Dzielenie się wiedzą i jej upowszechnianie – metody oraz bariery. 2 

6. Wiedza a działanie – czyli jak korzystać z tego co wiemy? 2 

7. Zarządzanie wiedzą w praktyce – wyniki projektów studenckich 2 

8. Zaliczenie pisemne 1 

SUMA 15 

Metody kształcenia Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusja w oparciu o wybraną literaturę. 

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium  
Projekt zaliczeniowy  

01, 02,  
03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie: 
 - 50% oceny - zaliczenie pisemne, pytania otwarte – sprawdzenie wiedzy z danego przedmiotu 
 - 50 % oceny - Raporty z pracy projektowej nad praktycznymi przejawami zarządzanie wiedzą w 
organizacjach 

Literatura podstawowa 

Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna ekonomiczna , Kraków 
2004 
A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006 
I. Nonaka, „Firma kreująca wiedzę”, HBRP, kwiecień 2008 
D. A. Garvin, A. C. Edmondson, F. Gino, „Czy kierujesz organizacją uczącą się:, HBRP, marzec 2009. 

Literatura uzupełniająca 

T. Davenport, L. Prousak, Working Knowledge. How organizations manage what they know. Harvard 
Business School Press, 1998 
S. Sysko-Romańczuk, A. Lozano-Platonoff, A. Rudawska, Koncepcja organizacyjnego uczenia się – 
podstawowe perspektywy badawcze. „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 2007, nr 2. 
C. Argyris „Naucz mądrych ludzi jak należy się uczyć”, HBRP Marzec 2008 
A.C. Edmondson, „Chcesz być konkurencyjny? Musisz się uczyć.”, HBRP, październik 2009 
A. C. Edmondson, „Strategie uczenia się na niepowodzeniach”, HBRP, listopad 2011 
F. Gino, G. P. Pisano, „Dlaczego nie wyciągamy nauk z sukcesu?”, HBRP, listopad 2011 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 5 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 1 

Przygotowanie projektu  14 

Przygotowanie się do zaliczenia 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 


