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Przedmiot: Wprowadzenie do zarządzania humanistycznego
Egzamin ma na celu weryfikację nabycia efektów kształcenia w zakresie łączenia wiedzy i
umiejętności dot. analizy wydarzenia lub procesu z przestrzeni społecznej, gospodarczej lub
politycznej w optyce zarządzania humanistycznego.
Egzamin będzie polegał na realizacji zadania, które każdy ze studentów będzie musiał
zrealizować samodzielnie za pomocą wybranej przez siebie formy (video, foto, dźwięk). Do
formy powinien być dołączony syntetyczny opis (maksymalnie 1500 znaków, bez spacji),
dookreślający, co dana forma przedstawia i jaki zamiar miał student zrealizować.
Pliki lub linki do nich powinny być udostępnione w czasie nie dłuższym niż 240 minut od
rozpoczęcia egzaminu, poprzez wiadomość mailową na adres: grzegorz@haber.edu.pl

Uwagi techniczne:
na początku egzaminu studenci losują 1/3, przygotowanych przeze mnie, wydarzeń/procesów
z przestrzeni społecznej, gospodarczej lub politycznej, które będzie podstawowym obszarem
zadania dla wszystkich studentów. Następnie każdy ze studentów losuje jeden z aspektów
(kategorii), które omawialiśmy w ramach zajęć.

Przykładowe wydarzenia:

#1

#2
Mamy już w Warszawie przedszkolaki umieszczane w salach do rytmiki, likwidowanych
gimnazjach i wynajmowanych naprędce pomieszczeniach. Na wilanowskim osiedlu Zawady
trzylatki niedługo będzie można spotkać w galerii handlowej.
Źródło:
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23763637,w-przedszkolach-nie-ma-miejscdzieci-z-wilanowa-beda-chodzic.html

oraz cd.
Przedszkole, które władze Wilanowa urządziły w galerii handlowej, stoi puste. Nie może
przyjąć dzieci, ponieważ brakuje nauczycielek.
Źródło:
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24327218,jest-przedszkole-nie-ma-chetnychdo-pracy.html
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zainteresowania wszystkich studentów. Co istotne, dookreślenie wydarzenia tj. wskazanie na
podstawowy wymiar analizy jest częścią zadania egzaminacyjnego. Student losując aspekt np.
„Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy” lub „Społeczeństwo sieciowe” powinien w
odpowiedni sposób połączyć obie rzeczy i stworzyć własną formę, którą będzie odpowiednia
do realizacji zadania.
Ocenie podlegać będzie:
a. Umiejętność dookreślenia wydarzenia i powiązania go z praktyką,
b. Wiedza na temat aspektów zarządzania humanistycznego,
c. Dostrzeżenie i wykorzystanie w praktyce możliwości połączenia AZH z obszarem
zainteresowania.
Oceną bazową jest ocena 2.0. Wypełnienie każdego z punktów będzie powodować wzrost
oceny o 0,5 w przypadku częściowego spełnienia lub 1,0 w przypadku pełnej realizacji.

