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1.Wymagania wstępne 

Podstawy zarządzania, podstawy rachunkowości, rachunkowość zarządcza 

2. Program przedmiotu 

zadania i pola zastosowań controllingu personalnego, źródła pozyskiwania informacji na rzecz controllingu 
personalnego, identyfikacja kosztów zasobów ludzkich, ustawowe i pozaustawowe koszty zasobów ludzkich oraz 
źródła ich powstawania, koszty zasobów ludzkich w ewidencji księgowej, budŜetowanie kosztów zasobów 
ludzkich, plany kadrowe a budŜety kosztów zasobów ludzkich, rozliczanie kosztów zasobów ludzkich, ocena 
potencjału kadrowego przedsiębiorstwa i instytucji, wskaźniki controllingu personalnego, analiza ryzyka 
kadrowego, strategiczna karta wyników a controlling personalny, wykorzystywanie controllingu personalnego w 
formułowaniu celów z zakresu uczenia się i rozwoju w strategicznej karcie wyników, karta wyników kapitału 
intelektualnego a controlling personalny, analizy struktury kosztów zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i inne 
analizy strukturalne w controllingu personalnym, analiza ABC w controllingu personalnym, analiza XYZ w 
controllingu personalnym, wykorzystanie raportów płacowych w controllingu personalnym,  analiza portfolio 
personalnego przedsiębiorstw i innych organizacji, analiza SWOT zasobów ludzkich, cykl Ŝycia przedsiębiorstwa 
a ryzyko i koszty związane z jego zasobami ludzkimi, cykl Ŝycia pracownika a ryzyko i koszty ponoszone przez 
pracodawcę, przeprowadzanie audytu zasobów ludzkich - warunki, zakres, procedury, metody badawcze    

3. Metodyka zajęć 

Zajęcia interaktywne z elementami warsztatów z zastosowaniem technik audiowizualnych z 
wykorzystaniem dyskusji grupowych oraz analiz przypadków 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Wiadomości: Zrozumienie koncepcji controllingu personalnego, jego roli w zarządzaniu  oraz roli 
rachunkowości i innych źródeł informacji w jego zastosowaniu  

Umiejętności: Identyfikacja  kosztów zasobów ludzkich, zastosowanie adekwatnych narządzi controlligu 
personalnego, wyszukiwanie informacji wewnątrz i na zewnątrz jednostki na potrzeby controllingu personalnego 
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