
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.11.A:  Podejmowanie decyzji – wykład 

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

 

Cel zajęć:  

 

Celem nauczania przedmiotu „Podejmowanie decyzji” jest zapoznanie studenta z podstawowymi 
pojęciami z zakresu procesu podejmowania decyzji menedżerskich  w obszarze potencjału kadrowego 
oraz obszaru człowieka we współczesnej organizacji. . Przedmiot ma za zadanie określić 
predyspozycje zawodowe człowieka pracownika we współczesnym podmiocie gospodarczym. Proces 
dydaktyczny będzie się skupiał na obszarze praktycznym który wynika z aktualnych uwarunkowań 
rynkowych. Student przyszły przedsiębiorca powinien w stopniu zadawalającym radzić sobie  
z oczekiwaniami rynku  i ludzi pracujących w organizacji. Po zaliczeniu przedmiotu student będzie 
posiadał wiedzę o  mechanizmach rynkowych oraz wiedzę mikroekonomiczna funkcjonującą  
w obszarze współczesnej organizacji działającej  na turbulentnym  Człowiek w tej organizacji ma 
znaczenie kluczowe. 
 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Mechanizmy rynkowe  i ich wpływ na gospodarkę globalną .. 
2. Mechanizmy rynkowe a podaż i popyt na prace w świetle aktualnych uwarunkowań 

ekonomicznych.. 
3. Rodzaje osobowości pracownika , człowieka menedżera współczesnych organizacji. 
4. Identyfikacja narzędzi ekonomicznych stosowanych przez współczesnych menedżerów 

organizacji  
5. Proces podejmowania decyzji w obszarze potencjału kadrowego   i jej skuteczność w świetle 

aktualnych uwarunkować rynkowych. 
6. Określanie sposobu kontroli procesu decyzyjnego organizacji rynkowej.  
7. Predyspozycje zawodowe człowieka do procesu podejmowania decyzji.  
8. Aspekty strategiczne procesu decyzyjnego w świetle uwarunkowań koncepcyjnych , społecznych 

i technicznych.  
 

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 



 
 

 
 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Podejmowanie decyzji” dla studentów 

i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku 

Zarządzanie,  

 

w formie wykładów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1 Proces decyzyjny i jego uwarunkowania 5 

2 
Zarządzanie w organizacji międzykulturowej w aspekcie rynku 
globalnego 

1 

3 Metody doskonalenia procesu decyzyjnego 3 

4 Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym organizacji 2 

5 Filozofia i indywidualność kontroli procesu decyzyjnego 4 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


