KARTA PRZEDMIOTU

PS3 Teamwork i teammanagement

Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu

1. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE
Kierunek studiów
Forma studiów
Poziom studiów
Rok i semestr/y studiów
Profil studiów
Forma zaliczenia zajęć
Liczba punktów ECTS
Specjalność
Jednostka prowadząca przedmiot
Koordynator przedmiotu
Kontakt do koordynatora

Politologia
Studia stacjonarne
Studia licencjackie
Rok I, semestr II
Profil ogólnoakademicki
Zaliczenie z oceną
3
Doradztwo i zarządzanie polityczne
Instytut Politologii
Uniwersytetu Opolskiego
dr Grzegorz Haber
grzegorz@haber.edu.pl

Karta Przedmiotu, obowiązująca w Instytucie Politologii UO od roku akademickiego 2015/16.
Przygotowana przez IZDJK IP UO na podstawie analizy dobrych praktyk innych jednostek akademickich i wymiany wzajemnych
doświadczeń m.in. z UJK, UWr, UWM, a także zaleceń MniSW i PKA.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Język wykładowy
Wymagania wstępne

Cele przedmiotu

Formy zajęć

Polski
brak
W trakcie zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z
kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi metod i teorii pracy w
grupie. Studenci będą mogli poznać strategie planowania pracy w
grupach oraz zarządzania grupą.
Przedmiot realizowany w formie warsztatów sprzyjać będzie
nabywaniu nowych umiejętności, w ramach specjalności Doradztwo
i zarządzanie polityczne.
Ćwiczenia
Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym UO i realizacja projektu w

Sposób realizacji zajęć

budynku Collegium Civitas UO
Dyskusja, praca w grupie, projekcja filmowa, praca z materiałami

Metody dydaktyczne

audio-wizualnymi, projekt badawczy.
1)
2)
3)
4)

Treści programowe

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Wykaz
literatury podstawowej

Wykaz
literatury uzupełniającej

Humanistyczne teorie organizacji i zarządzania;
Metodyka pracy w grupie w ujęciu teoretycznym;
Metodyka pracy w grupie w ujęciu praktycznym;
Teoria a praktyka – szkolenia i warsztaty w rzeczywistości, czyli
jakich błędów unikać przy samodzielnym prowadzeniu projektu;
Teamwork i teamanagement w projektach;
Projektowanie – czym jest?
Wybrane metodyki projektów. Statyczne a dynamiczne
zarządzanie projektami;
Teammanagement w praktyce – faza planowania;
Teammanagement w praktyce – faza realizacji
Teammanagement w praktyce – faza ewaluacji.

M.J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002.
M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa 2012.
A. Blikle, Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji,
Warszawa 2016.
A. Murray, Prince2. Skuteczne zarządzanie projektami, Warszawa
2009.
M. Chrapko, Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Warszawa
2012.
J. Adair, Budowanie zespołu, Warszawa 2001.
S . Galata, Uwarunkowania działań zespołowych : temperament,
inteligencja, intuicja, konflikt, Kraków 2005.
J.M. Heidema, Budowanie zespołu z pasją : od toksycznych
zachowań do zaangażowania, Poznań 2006.
J. Waszkiewicz, Kierowanie zespołami, Wrocław 2006. R.M. Belbin,
Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008.
Z. Chróścicki, Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi,
Warszawa 2001.
J. Waszkiewicz, Integracja w zespole, Wrocław 2005.
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3. EFEKTY KSZTAŁCENIA
KOD
W_01

U_01
U_02

K_01
K_02

WIEDZA
rozpoznaje i opisuje podstawowe elementy działań, zaangażowane podmioty oraz
strukturę organizacyjną, umożliwiające podjęcie decyzji o wdrożeniu modelu pracy w
grupie z punktu widzenia efektywności
UMIEJĘTNOŚCI
planuje i realizuje w praktyce podstawowy projekt z pracy w grupie
analizuje i ocenia działania koleżanek i kolegów z punktu widzenia ról przyjętych w
grupie
organizuje działania członków zespołu projektowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
zachowuje postawę krytyczną przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w projekcie
grupowym
przestrzega poczynionych ustaleń i realizuje je z odpowiednią dozą krytycyzmu, biorąc
pod uwagę czynniki: społeczne, organizacyjne oraz inne, wynikające z diagnozy stanu
rzeczywistości
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3.1. METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Egzamin ustny
Egzamin pisemny
Projekt
Testy weryfikujące zapoznanie się z materiałami

x
x
x

Zadania domowe
Referat / sprawozdanie
Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Inne

x

3.2. KRYTERIA OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ćw

na ocenę 3.0

na ocenę 3.5

na ocenę 4.0

Szczegółowy rozpis organizacji i kryteriów oceny efektów kształcenia wraz
znajduje się na stronie:
http://haber.edu.pl/viewpage.php?page_id=115

na ocenę 4.5

na ocenę 5.0
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4. NAKŁAD PRACY STUDENTA WYRAŻONY
W PUNKTACH ECTS
Działanie

Obciążenie godzinowe

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w
planie studiów

30

Udział w konsultacjach

2

Zaliczenie zajęć

15

Przygotowanie studenta do zajęć

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu

15

13

Karta Przedmiotu, obowiązująca w Instytucie Politologii UO od roku akademickiego 2015/16.
Przygotowana przez IZDJK IP UO na podstawie analizy dobrych praktyk innych jednostek akademickich i wymiany wzajemnych
doświadczeń m.in. z UJK, UWr, UWM, a także zaleceń MniSW i PKA.

Strona 5 z 5

