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1.Wymagania wstępne 

Zaliczone przedmioty: biegła znajomość j. angielskiego; Podstawy Zarządzania  

2. Program przedmiotu 

W ramach przedmiotu zostanie omówione zagadnienie zmian organizacyjnych zarówno jako zjawiska, któremu 
współcześnie coraz powszechniej podlegają przedsiębiorstwa, zachowań i roli jednostki, jak równieŜ jako 
problemu zarządczego. W ramach wykładu przedstawiona zostanie problematyka zmian organizacyjnych, w 
oparciu o podstawowe koncepcje teoretyczne oraz kluczowe czynniki decydujące o efektywności procesów 
wdraŜania zmian. Omawiane koncepcje teoretyczne odnoszą się zarówno do problematyki zarządzania 
przedsiębiorstwem jak i psychologii oraz psychologii zarządzania.  

Główne tematy: skala oraz specyfika zachodzących obecnie zmian w przedsiębiorstwach; typy występujących 
zmian; specyfika zmian na poszczególnych etapach wzrostu firmy; źródła trudności we wprowadzaniu zmian; 
wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące wdraŜania zmian; zjawisko oporu wobec zmian; przezwycięŜanie 
oporów wobec zmian; indywidualny cykl zmiany; znaczenie kierowników i liderów w procesie zmian; model 
zarządzania zmianą - tym: wyznaczanie kierunku, zdobywanie ludzi, przekształcanie organizacji, wspieranie 
zmian; wykorzystanie współczesnych technik zarządzania w procesie wdraŜania zmian; sylwetka skutecznego 
lidera zmian. 

3. Metodyka zajęć 

Zajęcia wykładowe z załoŜeniem, iŜ w przypadku wykładów prowadzonych przez prof. Hildę Martens z 
Limburg Business School byłyby one zgrupowane po 4 lub 6 godzin tak aby prof. Martens mogła wygłosić 10 
godzinny wykład w ciągu dwóch dni.      

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Wiadomości: zapoznanie studentów z problematyką zmian organizacyjnych, poznanie kluczowych czynników 
zarządzania zmianami, zapoznanie się z charakterem procesów zmian w polskich przedsiębiorstwach 
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