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Obowiązkowy
Zakłada się, iż student zdobędzie wiedzę o całej problematyce zarządzania
organizacjami, ze szczególnym naciskiem położonym na organizacje gospodarcze,
lecz także wiedzę o zarządzaniu organizacjami innego typu, jak np. organizacje nonprofit, administracja publiczna, służba zdrowia, instytucje kultury czy szkolnictwo
wyższe. Student powinien posiąść wiedzę na temat wszystkich funkcji menedżera, tak
aby mógł określić i zdefiniować czym jest współczesne zarządzanie, jak zmieniało się
ono historycznie, jakie teorie na ten temat formułowano, jak kształci się i doszkala
menedżerów, jak zachować dystans do modnych trendów i nowinek.. Kurs ma
przygotować do szczegółowego poznawanie poszczególnych funkcji, takich jak np.
zarządzanie strategiczne, zarządzanie marketingiem czy public relations.
Jest to wykład z elementami dyskusji i case studies wprowadzający do ogólnej
problematyki zarządzania zawarty w podręcznikach, które zazwyczaj noszą tytuł
„Zarządzanie” (Management). Prowadzący korzysta także z licznych materiałów
multimedialnych.
Egzamin pisemny
Zdany egzamin pisemny, obecność oraz aktywność na wykładach
1. Zarządzanie i menedżerowie
2. Ewolucja teorii zarządzania
3. Produkcja masowa – masowa konsumpcja
4. Ludzie jako „bogactwo” czy jako „zasób” organizacji?
5. Czy zarządzanie jest profesją?
6. Środowisko organizacji i środowisko naturalne
7. Etyczne aspekty zarządzania
8. Tworzenie i przekształcanie organizacji
9. Globalizacja zarządzania i umiędzynarodowienie biznesu
10. Kultura organizacji i zjawisko wielokulturowości
11. Zarządzanie międzykulturowe
12. Zarządzanie jakością
13. Proces podejmowania decyzji
14. Decyzje menedżerów – decyzje konsumentów
15. Planowanie strategiczne i wdrażanie strategii
16. Projektowanie organizacji i jej struktura
17. Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją
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J. Sójka, Zarządzanie strategiczne a idea uniwersytetu. W: Z. Drozdowicz (red.), Uniwersytety.
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Treść wykładu jest zmieniana, aby uwzględnić najnowsze osiągnięcia w ramach dyscypliny
oraz w miarę rozwoju badań wykładowcy

