
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi  

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/6    3/6 
 Liczba godzin w semestrze  15/8    15/10 
 Forma zaliczenia zal.na ocenę    zal.na ocenę 
 Liczba punktów ECTS 2    2 
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Zaliczenie wykładu z przedmiotu Podstawy zarządzania. 
 
Cele kształcenia:  
Podstawowym celem dydaktycznym jest wykreowanie świadomości u studenta o wysokiej 
roli kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności i skuteczności biznesowej 
przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie wiedzy z zakresu istoty, koncepcji, metod, przebiegu i 
uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu, studium przypadków, zajęcia 
interaktywne. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z seminarium oraz pisemnego 
testu/kolokwium.  
 
Treści programowe:  
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi (ciągłość i zmiana funkcji personalnej, geneza i 
rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, pojęcie, cele i zakres ZZL, w kierunku 
zarządzania kapitałem ludzkim); Uwarunkowania ZZL (kontekst zarządzania zasobami 
ludzkimi, uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, prawne, demograficzne, społeczno – 
kulturowe, ekologiczne; globalizacja; strategiczny wymiar ZZL); Planowanie zatrudnienia i 
dobór personelu (pozyskiwanie pracowników – rekrutacja, selekcja, wprowadzanie 
pracowników do pracy, formowani zespołów roboczych, motywowanie i wynagrodzenia, 
oceny, doskonalenie i rozwój pracowników); Tworzenie efektywnego zespołu (określenie 
zadań, budowanie zaufania, zwiększanie wydajności, dynamika i synergia zespołu, 
rywalizacja i współpraca); Kierowanie ludźmi w organizacji (istota pracy kierowniczej, role 
kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi, władza w organizacji, techniki kierowania 



ludźmi, przywództwo, teoria cech, podejście behawioralne, podejście sytuacyjne, 
motywowanie, delegowanie, komunikowanie się); Ocenianie w procesie pracy (pojęcie i cele 
oceniania, system oceniania, zasady i kryteria oceniania, metody i techniki oceniania). 
 
Literatura podstawowa:  

1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Business, 
Kraków 2007. 

2. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2007. 
3. Lipka A., Strategie personalne firmy. Wyd. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków 2000. 
4. Listwan T., Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. 
Studium przypadków. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2004. 

2. Kostera M., Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 2000. 
3. Makowski K. (red), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. 

Poltext, Warszawa 2001. 
 

Efekty kształcenia: 
W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student osiągnie znajomość pojęć i procesów 
związanych z istotą zarządzania zasobami ludzkimi, pozna rozliczne uwarunkowania 
zarządzania zasobami ludzkimi, zrozumie istotę planowania zatrudnienia, doboru 
pracowników ich motywowania i rozwoju. Pozna takŜe metodykę tworzenia efektywnych i 
skutecznych zespołów pracowniczych jak równieŜ istotę oceniania pracowników w procesie 
pracy.  
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

 

SEMINARIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Seminarium umoŜliwia poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w 
rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych problemów z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi w przedsiębiorstwie. 
 
Metody dydaktyczne:  
Seminarium prowadzone jest metodami aktywizującymi i wypracowuje u studentów 
umiejętności pracy w grupie. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy następuje w drodze: 
studiowania zaleconej literatury przedmiotu, przygotowania referatów oraz kierowanej 
dyskusji umoŜliwiającej wyrobienie krytycznej oceny własnych sądów. 
 



Zasady i kryteria zaliczenia:  
Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu lub projektu. 

 
Treści programowe:  

1. Kształtowanie potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie (ustalenie potrzebowania na 
personel, koordynacja planu zatrudnienia planem produkcyjnym, rekrutacja i selekcja 
kandydatów, zakres czynności na stanowiskach pracy jako podstawa rekrutacji i 
selekcji kandydatów, dobór kryteriów oceny wyodrębnionych grup pracowników).  

2. Motywowanie do pracy (identyfikacja słabych i silnych stron systemów 
motywacyjnych, dobór narzędzi motywowania, tworzenie sytuacji motywacyjnej 
mającej na celu zatrzymanie pracownika w przedsiębiorstwie).  

3. Kształtowanie warunków pracy (sposoby poprawy warunków materialnego 
środowiska pracy, usprawnienia ergonomiczne, organizacja czasu pracy, rola 
związków zawodowych).  

4. Diagnozowanie kultury organizacyjnej (uwarunkowania kształtowania kultury 
organizacyjnej, identyfikacja kultury organizacyjnej oraz przesłanek jej zmian, 
sposoby kształtowania efektywnościowej kultury organizacyjnej). 

 
Literatura podstawowa: 

1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Business, 
Kraków 2007. 

2. Sajkiewicz Ł., Sajkiewicz A. (red.), Nowe metody pracy z ludźmi. Poltext, Warszawa 
2002. 

3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2003. 
4. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. 

Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. 
5. Szałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem. Wyd. AE w Krakowie, 

Kraków 2000. 
 
Literatura uzupełniająca 

1. Kostera M., Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 2000. 
2. Makowski K. (red), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. 

Poltext, Warszawa 2001. 
3. „Personel i Zarządzanie” 

 
Efekty kształcenia: 
Student powinien zweryfikować, poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Powinien takŜe posiąść umiejętności wykonania 
planu zatrudnienia, dokonania rekrutacji oraz oceny pracowników. Znajomość zasad, 
sposobów i narzędzi motywowania umoŜliwi ich praktyczne wykorzystanie w 
przedsiębiorstwie.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. inŜ. Franciszek Mroczko, prof. wiz. 
dr Danuta Fjałkowska, docent  


