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Załącznik nr 6b do Ogłoszenia 

 
 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych,  
doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających 

 
A. Ogólny opis przedmiotu  

 
Nazwa pola 

 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu  Metoda AC/DC w praktyce biznesowej 
 
Assessment and Development Centre in Business 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Jednostka, dla której 
przedmiot jest oferowany 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Kod przedmiotu  Nadawany jest przez administrację według dotychczasowych zasad.  
(do 20 znaków) 

Kod ISCED 
 

0413 

Liczba punktów ECTS 2 
Sposób zaliczenia Zaliczenie bez oceny 

  
Język wykładowy język polski 
Określenie, czy przedmiot 
może być wielokrotnie 
zaliczany 

Tak 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów  

Kopernikańska Akademia Biznesu  

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych/uczestnika 
kursów dokształcających 

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 48 godzin. 
2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika kursu 
potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 12 godzin. 
 
Całkowity nakład pracy uczestnika kursu: 60 godzin. 

Efekty kształcenia – wiedza 
 

W1: uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu praktycznego 
wykorzystania metody AC/DC - EK_W01, EK_W02, EK_W03 

Efekty kształcenia – 
umiejętności 

U1: uczestnik kursu potrafi wykorzystać metodą AC/DC do 
kompleksowej oceny kompetencji pracowników - EK_U02, EK_U03 

U2: uczestnik kursu potrafi zastosować metodę AC/DC w praktyce 
biznesowej - EK_U02, EK_U03 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

K1: uczestnik kursu jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania 
etycznych dylematów związanych z wykorzystaniem metody AC/DC 
- EK_K02, EK_K03 

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia 
- studia przypadków 

Wymagania wstępne Nie dotyczy 
Skrócony opis przedmiotu Celem głównym przedmiotu jest podniesienie kompetencji 

uczestników  w zakresie wykorzystania metody AC/DC w praktyce 
biznesowej. Pozwoli to na lepsze spełnienie wymagań potencjalnych 
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pracodawców. 
Pełny opis przedmiotu 1. Wstęp do metody Assessment/Development Center (AC/DC) 

1) Geneza metody AC/DC. 
2) Główne założenia metody AC/DC. 
3) Cele zastosowania metody w przedsiębiorstwie. 
4) Uzasadnienie dla przeprowadzania sesji AC/DC. 
5) Zalety metody AC/DC. 
6) Wady metody AC/DC. 
7) Porównanie AC/DC z innymi konkurencyjnymi metodami. 
 
2. Assessment/Development Center a kompetencje 
1) Pojęcie kompetencji. 
2) Rola i znaczenie kompetencji w metodzie AC/DC. 
3) Rodzaje kompetencji wg metody AC/DC. 
4) Wskaźniki kompetencji. 
 
3. Prezentacja narzędzi wykorzystywanych w trakcie sesji 
AC/DC 
1) Metodyka tworzenia narzędzi AC/DC. 
2) Rodzaje narzędzi AC/DC (indywidualne i grupowe; symulacyjne; 
wywiad kompetencyjny; testy kompetencyjne; testy 
psychologiczne). 
3) Zastosowanie narzędzi do poszczególnych kategorii kompetencji. 
4) Skalowanie poziomu trudności zadań, instrukcje 
przeprowadzania, ocena wykonania i błędy przy tworzeniu. 
 
4. Sesja Assessment/Development Center 
1) Metodyka przygotowania profilu kompetencyjnego. 
2) Cele sesji AC/DC. 
3) Harmonogram sesji AC/DC. 
4) Wymagania techniczne co do pomieszczeń, w których 
realizowana jest sesja AC/DC. 
5) Metody obserwacji i arkusze obserwacyjne. 
 
5. Asesorzy w sesji AC/DC 
1) Role i odpowiedzialność asesorów w sesji. 
2) Profil asesora. 
3) Zagadnienie obiektywizmu asesora. 
4) Dobór zespołu asesorów. 
 
6. Raporty po sesji AC/DC 
1) Typy raportów – indywidualne i całościowe. 
2) Format i język raportów. 
3) Odbiorcy raportów. 
 
7. Informacje zwrotne po sesji AC/DC 
1) Etapy udzielania informacji zwrotnej. 
2) Przygotowanie do udzielenia informacji zwrotnej. 
3) Zasady udzielania informacji zwrotnej. 
4) Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji zwrotnej. 

Literatura Literatura proponowana: 
K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur, 
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę 
oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012. 
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Metody i kryteria oceniania Zaliczenie bez oceny –  W1, U1, K1 
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

Nie dotyczy 
 

 

B) Opis przedmiotu i zajęć cyklu  

 
Nazwa pola Komentarz 

Cykl dydaktyczny, w którym 
przedmiot jest realizowany 

Semestr letni roku akademickiego 2017/2018. 

Sposób zaliczenia przedmiotu w 
cyklu 

Zaliczenie bez oceny.  

Forma(y) i liczba godzin zajęć 
oraz sposoby ich zaliczenia 

- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia 
- studia przypadków 
 
Łącznie: 48 godzin dydaktycznych. 
 
Zaliczenie bez oceny. 

Imię i nazwisko koordynatora/ów 
przedmiotu cyklu 

Robert Karaszewski 

Imię i nazwisko osób 
prowadzących grupy zajęciowe 
przedmiotu 

 

Atrybut (charakter) przedmiotu 
 

Przedmiot do wyboru (na podstawie bilansu kompetencji) w 
ramach kursu dokształcającego Kopernikańska Akademia 
Biznesu (ścieżka Business Development). 

Grupy zajęciowe z opisem i 
limitem miejsc w grupach 

1 grupa, 15 uczestników. 

Terminy i miejsca odbywania 
zajęć 

Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane z 
wykorzystaniem modułu „Planista”.  

Liczba godzin zajęć 
prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na 
odległość 

Nie dotyczy 

Strona www przedmiotu Nie dotyczy 
Efekty kształcenia, zdefiniowane 
dla danej formy zajęć w ramach 
przedmiotu 

 

W1: uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu praktycznego 
wykorzystania metody AC/DC - EK_W01, EK_W02, EK_W03 

U1: uczestnik kursu potrafi wykorzystać metodą AC/DC do 
kompleksowej oceny kompetencji pracowników - EK_U02, 
EK_U03 

U2: uczestnik kursu potrafi zastosować metodę AC/DC w 
praktyce biznesowej - EK_U02, EK_U03 

K1: uczestnik kursu jest gotów do identyfikowania i 
rozstrzygania etycznych dylematów związanych z 
wykorzystaniem metody AC/DC - EK_K02, EK_K03 

Metody i kryteria oceniania danej 
formy zajęć w ramach 
przedmiotu 

Zaliczenie bez oceny, ocena ciągła (w tym zaangażowanie i 
aktywność w trakcie zajęć) 

Zakres tematów 1. Wstęp do metody Assessment/Development Center 
(AC/DC) 
1) Geneza metody AC/DC. 
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2) Główne założenia metody AC/DC. 
3) Cele zastosowania metody w przedsiębiorstwie. 
4) Uzasadnienie dla przeprowadzania sesji AC/DC. 
5) Zalety metody AC/DC. 
6) Wady metody AC/DC. 
7) Porównanie AC/DC z innymi konkurencyjnymi metodami. 
 
2. Assessment/Development Center a kompetencje 
1) Pojęcie kompetencji. 
2) Rola i znaczenie kompetencji w metodzie AC/DC. 
3) Rodzaje kompetencji wg metody AC/DC. 
4) Wskaźniki kompetencji. 
 
3. Prezentacja narzędzi wykorzystywanych w trakcie sesji 
AC/DC 
1) Metodyka tworzenia narzędzi AC/DC. 
2) Rodzaje narzędzi AC/DC (indywidualne i grupowe; 
symulacyjne; wywiad kompetencyjny; testy kompetencyjne; 
testy psychologiczne). 
3) Zastosowanie narzędzi do poszczególnych kategorii 
kompetencji. 
4) Skalowanie poziomu trudności zadań, instrukcje 
przeprowadzania, ocena wykonania i błędy przy tworzeniu. 
 
4. Sesja Assessment/Development Center 
1) Metodyka przygotowania profilu kompetencyjnego. 
2) Cele sesji AC/DC. 
3) Harmonogram sesji AC/DC. 
4) Wymagania techniczne co do pomieszczeń, w których 
realizowana jest sesja AC/DC. 
5) Metody obserwacji i arkusze obserwacyjne. 
 
5. Asesorzy w sesji AC/DC 
1) Role i odpowiedzialność asesorów w sesji. 
2) Profil asesora. 
3) Zagadnienie obiektywizmu asesora. 
4) Dobór zespołu asesorów. 
 
6. Raporty po sesji AC/DC 
1) Typy raportów – indywidualne i całościowe. 
2) Format i język raportów. 
3) Odbiorcy raportów. 
 
7. Informacje zwrotne po sesji AC/DC 
1) Etapy udzielania informacji zwrotnej. 
2) Przygotowanie do udzielenia informacji zwrotnej. 
3) Zasady udzielania informacji zwrotnej. 
4) Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji zwrotnej. 

Metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, studia przypadków 
Literatura Literatura proponowana: 

K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur, 
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą 
metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012. 

 


