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Projektowanie strategii rozwoju
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2022/2023

Kod przedmiotu
HSOCS.I2K.1583766271.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Jerzy Wąchol

Prowadzący zajęcia Jerzy Wąchol

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Zajęcia warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
1

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z projektowaniem strategii rozwoju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie podstawowe cele i techniki
projektowania strategii rozwoju organizacji w sektorze
prywatnym i publicznym

SOC1A_W11,
SOC1A_W12,
SOC1A_W17

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę
zespołu

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykonać analizę organizacji i jej
otoczenia oraz zaprojektować strategię rozwoju

SOC1A_U12, SOC1A_U16,
SOC1A_U18

Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Prezentacja

U2
Student potrafi zaplanować monitoring wdrożenia
strategii rozwoju wraz z określeniem kluczowych
wskaźników realizacji

SOC1A_U01, SOC1A_U03,
SOC1A_U19

Wykonanie projektu,
Sprawozdanie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do stworzenia koncepcji i planu
realizacji strategii rozwoju w wybranej organizacji

SOC1A_K02, SOC1A_K03,
SOC1A_K05

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę
zespołu, Prezentacja

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Celem kursu  jest  zapoznanie  studentów z  procesem zarządzania  strategicznego w wymiarze  opracowywania  strategii
rozwoju, zwłaszcza diagnozy strategicznej, formułowania misji i wizji oraz ich operacjonalizacji w formie celów i definiowania
wskaźników.  W trakcie  zajęć  studenci  będą  tworzyć  strategię  rozwoju  wybranej  organizacji  oraz  projektować  system
monitorowania jej realizacji i ewaluacji.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Zajęcia warsztatowe 15

Dodatkowe godziny kontaktowe 1

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
26

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Planowanie strategii rozwoju

2. Narzędzia analizy diagnostycznej

3. Formułowanie misji, wartości i wizji

4. Formułowanie celów strategicznych i operacyjnych

5. Tworzenie strategicznej karty działań

6. Definiowanie wskaźników realizacji strategii rozwoju

7. Omówienie narzędzi wdrażania strategii rozwoju

8. Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Prace kontrolne i przejściowe, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Projekt, Zdalne kształcenie, Case study, Praca grupowa,
Problem based learning, Project based learning, Burza mózgów, Elementy myślenia wizualnego (Mind mapping, Concept
mapping)

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się
Warunki

zaliczenia
przedmiotu

Zajęcia warsztatowe Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie projektu,
Sprawozdanie, Zaangażowanie w pracę zespołu, Prezentacja

Obecność na
zajęciach i
wykonanie
projektu
strategii
rozwoju

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Zajęcia zalicza się poprzez udział w nich i zaangażowanie w pracę zespołu oraz stworzenia projektu strategii rozwoju

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa będzie wyliczania zgodnie z kryteriami:
Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji) 30%
Wykonanie projektu (sprawozdanie pisemne) 50%
Prezentacja projektu (multimedialna) 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nieobecności zalicza się podczas indywidualnych konsultacji lub w formie prac pisemnych (w zależności od okoliczności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Obecność i aktywność studenta na zajęciach jest obowiązkowa
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC1A_K02 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i
teoretycznych, a w razie trudności zasięga opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.

SOC1A_K03 W razi razie trudności przy realizowaniu zadań i projektów zasięga konsultuje się z opiekunem naukowym
lub szuka opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.

SOC1A_K05 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania
współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych

SOC1A_U01 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i
humanistycznych.

SOC1A_U03 Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie
ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.

SOC1A_U12 Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii.

SOC1A_U16 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

SOC1A_U18 Potrafi współdziałać i pracować w grupie (również o interdcyplinarnych charakterze), przyjmując w niej
różne role; umie planowawać pracę indywidualną i w zespole.

SOC1A_U19 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
rozwoju zawodowego.

SOC1A_W11 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i
stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej.

SOC1A_W12 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału
badawczego.

SOC1A_W17 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i
ekonomicznym oraz wie jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębioerczości.


