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Cele przedmiotu /
modułu:

Celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz umiejętności doradczych
związanych z obszarem personalnym w organizacjach.

Wymagania wstępne:

Kompetencje (postawy): student rozumie konieczność kształcenia ustawicznego
Wiedza: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii
Umiejętności: umiejętność pracy w grupie, umiejętność wykorzystania metody analizy przypadków
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EP2
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EP3
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EP4
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EP6

1

EP7

Zna przebieg procesów personalnych w organizacji

Umie stworzyć model kompetencyjny w organizacji

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Zarządzanie i doradztwo personalne
Forma zajęć: konwersatorium
1. Polityka personalna i strategia zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Operatywne i
strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Kapitał ludzki we współczesnych organizacjach - udział
pracowników w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
2. Miejsce HR w organizacji (powiązanie z innymi funkcjami, budowa komórki HR, rola, zadania i
kompetencje pracowników HR).
3. Rola doradcy personalnego w organizacji - specyfika doradztwa w różnych typach organizacji (ze
względu na wielkość, rodzaj prowadzonej działalności), przeciwdziałanie zjawiskom lobbingu, wypalenia
zawodowego.
4. Zadania doradcy personalnego w obszarze:
Planowanie struktury organizacyjnej. Budowanie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów. Schemat
rozmowy kwalifikacyjnej. Scenariusze zadań indywidualnych i grupowych. Rozmowa oceniająca. Wybór
pracownika do przeniesienia. Assessment/Development Center - scenariusz sesji AC/DC itd.

1

2

1

2

1

2

1

4
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5. Kompetencje i zarządzanie kompetencjami. Case study: budowanie modelu kompetencyjnego,
wiązanie modelu kompetencyjnego z wybranym obszarem HR.
6. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Case study: Identyfikacja składowych kapitału intelektualnego i
miejsce kapitału ludzkiego. Szacowanie wartości kapitału intelektualnego (w tym ludzkiego).

1

4

1

2

1

2

1

4

1

2

10. Prezentacja projektów.

1

4

11. Zaliczenie pisemne - kolokwium.

1

2

7. Zarządzanie wiedzą. Case study: źródła wiedzy o pracownikach. Kształtowanie procesu zarządzania
wiedzą w organizacji. Wybór strategii zarządzania wiedzą.
8. Zarządzanie talentami. Kształtowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i kariery, szkolenia i
doskonalenie zawodowe pracowników. Metody coachingowe (coaching, jako metoda rozwoju).
9. Zarządzanie kulturą organizacyjną, zarządzanie zaangażowaniem i zarządzanie różnorodnością. Case
study: Budowanie systemu motywacyjnego w organizacji. Wartościowanie pracy. Projektowanie kafeterii
metod uznania i doceniania. Rozbudowane motywowanie pracowników. Rozwiązywanie konfliktów.
Strategie radzenia sobie w stresie.

Metody kształcenia

Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study), Praca w grupach nad problemem, Dyskusje studentów
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

PROJEKT

EP4,EP5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJE)

EP4,EP7

Forma i warunki zaliczenia konwersatoriów:
1. Kolokwium pisemne w formie otwartych pytań z teoretycznej części materiału.
Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej. Składa się z pięciu pytań otwartych. Za każde pytanie można
uzyskać 10 punktów. Łączna liczba punktów to50. Można uzyskać następujące oceny:
46-50 pkt - bdb (5,0)
41 -45 db + (4,5)
36 - 40 - db (4,0)
31-35 - dst + (3,5)
Forma i warunki zaliczenia 26 -30 dst (3,0)
25 - 0 - ndst (2,0).
2. Projekt, dotyczący opracowania wybranych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt weryfikuje
umiejętności studentów w zakresie wykorzystania poznanych narzędzi doradztwa personalnego oraz umiejętności
zaprezentowania proponowanych rozwiązań.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu:
Przedmiot nie kończy się egzaminem. Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych
z zaliczenia kolokwium (50% oceny końcowej) i projektu (50% oceny końcowej). Ocena końcowa z przedmiotu może
być podwyższona, uwzględniając aktywność studenta na zajęciach.
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