
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3:   Kompetencje osobiste i społeczne - Podejmowanie decyzji  
 
Celem nauczania przedmiotu „Podejmowanie decyzji – warsztaty” jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania stylów kierowania i funkcji zarządzania a także 
predyspozycji człowieka. Przedmiot ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć studentom wiedzę  
i umiejętności praktyczne dotyczące podejmowania decyzji kierowniczych we współczesnej 
turbulentnej organizacji.. Kolejna uwaga będzie skupiona na zapoznaniu studenta z innymi 
dyscyplinami zarządzania i aspektu społecznego podejmowania decyzji. Poznanie najnowszych 
trendów z zarządzania organizacjami pozwala mieć przewagę nad konkurencją rynkową. Po 
zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o mechanizmach procesu decyzyjnego i jego 
uwarunkowaniami tego obszaru. Dodatkowo będzie znał zasady współpracy z właściwymi 
skutecznymi i etycznymi obszarami współczesnych organizacji.   
 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Podejmowanie decyzji w obszarze potencjału kadrowego świetle nauk o zarządzaniu. 

2. Wiedzy ludzi w organizacji  i jej skuteczne stosownie w procesie podejmowania decyzji.. 

3. Identyfikacja narzędzi ekonomicznych i technicznych wykorzystywanych w procesie 

decyzyjnym.  

4. Empiryczne i  praktyczne wykorzystywanie obszary wiedzy w procesie decyzyjnym. 

5. Rozmieszczanie uprawnień decyzyjnych w organizacji.. 

6. Kontrola uprawnień decyzyjnych w organizacji. 

7. Znaczenie innowacje a edukacja ludzi i jej wpływ na decyzje menedżerskie 
 
 
 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 osób/gr.  
 
Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od października 2022 do lutego 2023 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 warsztatów: Kompetencje osobiste i społeczne w ramach przedmiotu: „Podejmowanie 

decyzji” dla studentów studiów stacjonarnych  III roku Zarządzanie I stopnia Wyższej Szkoły Prawa  
i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

 

W formie warsztatów - w łącznym wymiarze 5 godzin, w jednej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1 
Ocena znaczenia poszczególnych obszarów makro otoczenia 
organizacji  

2 

2 
Otoczenie wewnętrzne  i jego wpływ na skuteczność decyzyjną 
menedżera  

1 

3 Osobowości pracowników funkcjonujących w organizacji  1 

4 Morale pracowników współczesnych organizacji 1 



 

 
 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 

Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 


