Kierunek studiów: Public Relations, studia licencjackie
Rok studiów: I
Rok akademicki: 2018/2019, semestr letni
Przedmiot: Teoria organizacji i zarządzania
Szczegółowy opis egzaminu
Szanowni Państwo,
Podstawowe uwagi techniczne:
1. Egzamin pisemny odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2019r., w sali nr 112 w godz.
9:00-11:00.
Egzamin pisemny będzie składać się z 4 części, w ramach których zrealizowanych zostanie
39 zadaniń:
Liczba zadań

Liczba punktów
możliwych do
uzyskania

30

30 pkt.
(każde pytanie: 1pkt.)

Cześć analityczna:
koncepcje organizacji i
zarządzania

4

20 pkt.
(każde zadanie: max 5
pkt.)

Cześć analityczna:
zarządzanie personelem

3

30 pkt.
(każde zadanie: max 10
pkt.)

Cześć analityczna:
Prace CSR

2

20 pkt
(każde zadanie: max 10
pkt.)

Część testowa

Uwagi
Test ABCD, jednokrotnego
wyboru; pytania
sformułowane na podstawie
udostępnionych prezentacji
i elementów omawianych
w ramach zajęć
Praca z kluczowymi
koncepcjami w odniesieniu
do: współczesności,
konkretnych problemów i
wyzwań
Praca z zadaniami:
rekrutacja pracowników,
motywowanie
pracowników i
rozwiązywanie problemów
wewnątrz organizacji
Praca z tekstem – analiza
prac koleżanek i kolegów
przygotowanych w ramach
ćwiczeń (połączenie
elementów, wskazanie
ciągu przyczynowoskutkowego)
oraz:
próba konstrukcji
poszerzonej wypowiedzi
pisemnych dot. CSR

2. Uwagi techniczne do egzaminu pisemnego:
2.1. W trakcie egzaminu mogą Państwo korzystać z wszelkich własnych „pomocy” tzn.
komputera, notatek etc.
2.2. W trakcie egzaminu NIE MOGĄ Państwo porozumiewać się z innymi osobami w
jakiejkolwiek formie (pierwsze negatywne ostrzeżenie skutkuje obniżeniem oceny z
egzaminu o jeden stopień; drugie negatywne ostrzeżenie skutkuje oceną ndst z całego
egzaminu);
2.3. Wypełniają Państwo kartę egzaminacyjną w sposób „bezbłędny” tzn. bez skreśleń;
nie poprawiają Państwo udzielonych odpowiedzi.
3. Egzamin pisemny zaliczają Państwo na punkty, które stanowią o ocenie końcowej:
Progi:







Poniżej 49 i mniej punktów – ocena ndst;
50-59 – 3,0
60-69 – 3,5
70-79 – 4,0
80-89 – 4,5
90-100 – 5,0

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości – zapraszam do kontaktu:
grzegorz@haber.edu.pl

Powodzenia! :)

