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Grzegorz Jokiel 

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi  

Podstawy zarządzania, Nauka o organizacj,  

1)  Charakterystyka postmodernizmu 
2)  Wykorzystanie analogii w rozumowaniu i wnioskowaniu 
3)  Zarys koncepcji chaosu deterministycznego i jej wpływ na naukę organizacji i zarządzania 
4)  Historyczny aspekt rozwoju nauki organizacji i zarządzania 
5)  Nauki przyrodnicze a nauki społeczne 
6)  Metodologia badawcza w kontekście ery postmodernistycznej 
7)  Ponowoczesne programy badawcze 
8)  Wykorzystanie metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów badawczych 

Metoda podająca , wykład informacyjny,  z wykorzystaniem techniki audiowizualnej (folie - rzutnik pisma, slajdy -projektor multimedialny), metody 
problemowe 
 

Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji nauki organizacji i zarządzania na tle innych dyscyplin naukowych. RozwaŜania będą koncentrować się na 
warunkach zarządzania w turbulentnym, postnowoczesnym świecie. Przedstawione zostanie posługiwanie się analogiami na obszarze organizacji i 
zarządzania. Wprowadzony zostanie równieŜ aspekt historyczny rozwoju wiedzy o organizacji i zarządzaniu.  
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1)  Postmodernizm w zarządzaniu / Monika Kostera. - Warszawa : PWE, 1996  
2)  Obrazy organizacji / Gareth Morgan ; (tł.z ang.). - Wyd.1, dodr.2. - Warszawa : PWN, 2002 
3)  Modne bzdury : o naduŜywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów / Alan Sokal, Jean Bricmon  
     Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004] 

1)  Chaos : narodziny nowej nauki / James Gleick ; tł.z ang. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1996 
2)  Niepewność wiedzy : obraz nauki w końcu XX wieku / R.G. Dolby ; (tł.z ang.). - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 1998 
 


