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Moduł kształcenia Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym 
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim Knowledge management and intellectual capital 
Kierunek studiów Zarządzanie 
Profil kształcenia  ogólnoakademicki 
Forma kształcenia  studia stacjonarne 
Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)  

specjalnościowy 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)  do wyboru  
Poziom modułu kształcenia I stopień 
Język wykładowy  polski 
Semestr realizacji modułu III,IV,V,VI 
Liczba punktów ECTS 4 
Liczba godzin Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

30  
Jednostka realizująca moduł  Katedra Zarządzania 
Moduły poprzedzające  Podstawy zarządzania, Teoria organizacji  

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
Spodziewana od dłuższego czasu zmiana tradycyjnej gospodarki na gospodarkę opartą na wiedzy, stopniowo staje się 
rzeczywistością, stąd popularność zyskującej na znaczeniu koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym. Kształtowanie 
kapitału intelektualnego jest obecnie jednym z podstawowych działań wpływających na pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa na rynku. W module wskazuje się na rolę zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym we 
współczesnych przedsiębiorstwach, prezentuje się terminologię oraz modele zarządzania wiedzą i kapitałem 
intelektualnym, a także metody ich pomiaru . 

 

Cele modułu 
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami procesu zarządzania wiedzą i  kapitałem intelektualnym oraz 
zasadami jego  realizacji. Pozyskanie umiejętności i wiedzy praktycznej niezbędnej do sprawnego zarządzania wiedzą i 
kapitałem intelektualnym.  

 

Opis efektów kształcenia modułu   
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu  

Osiągnięte efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia  
dla kierunku 

 Wiedza: 
W_01 
 
 
W_02 
 

student zna podstawową terminologię z 
zakresu zarządzania wiedzą i  kapitałem 
intelektualnym  
student zna modele oraz standardowe metody 
pomiaru wiedzy i kapitału intelektualnego  

K_W03++ 
K_W06++ 

 
K_W09++ 
K_W10++ 

 Umiejętności: 
U_01 
 
 
 
U_02 

student analizuje zjawiska i procesy 
zachodzące w organizacji oraz jej otoczeniu w 
celu identyfikacji czynników kształtujących jej 
wiedzę i kapitał intelektualny  
student posiada umiejętność pomiaru wiedzy i 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 
poprzez wykorzystanie odpowiednich metod  

K_U01++ 
K_U02++ 
K_U05++ 
K_U07++ 
K_U10++ 

 

 Kompetencje społeczne: 
K_01 Efektywnie organizuje pracę własną. K_K03++ 

 
 



Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

1. Wprowadzenie teoretyczne – zapoznanie z istotą 
pojęć: wartość przedsiębiorstwa, niematerialna wartość 
przedsiębiorstwa, zasoby niematerialne, kapitał ludzki  
kapitał intelektualny, wiedza, zarządzanie wiedzą.  
 
2. Zarządzanie wiedzą w organizacji – podejścia, modele, 
rodzaje wiedzy, zarządzanie wiedzą a wartość organizacji  
 
3. Kapitał intelektualny a formy i wielkość organizacji:  
- kapitał intelektualny w nowoczesnych formach 
organizacji  
- kapitał intelektualny w tradycyjnej organizacji  
- specyfika funkcjonowania małego przedsiębiorstwa a 
koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym 
 
4. Modele zarządzania kapitałem intelektualnym – Raport 
Konrada, Monitor Aktywów Niematerialnych (Intangible 
Assets Monitor), Zrównoważone Karty Punktowe,  
Nawigator firmy Skandia, Platforma wartości.  
 
5. Metody pomiaru kapitału intelektualnego: 
- oparte o kapitalizację rynkową: wskaźnik „Q” Tobina, 
MV/BV. 
- oparte o zwrot na aktywach (ROA): Ekonomiczna 
wartość dodana (EVA), CIV (Calculated Intangible Value), 
KCE (Knowledge Capital Earnings), VAIC (Value Added 
Intellectual Coefficiency), HRCA (Human Resources 
Costing and Accounting). 
- bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego  
IAV (Intangible Assets Valuation), TVC (Total Value 
Creation), IVM (Inclusive Valuation Methodology).   
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Metody dydaktyczne 
Wykład:  

 prezentacja  treści teoretycznych z użyciem projektora multimedialnego  
 blended learning (b-learning).  
 


