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BLOK 1 - ZARZĄDZANIE W OTOCZENIU BIZNESOWYM

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć
Liczba 
godzin 
ogółem

Liczba 
godzin 

wykładów

Liczba 
godzin 

ćwiczeń
Punkty 
ECTS

1

Wprowadzenie i 
wykład 
inauguracyjny - 
Kultura 
korporacyjna

Pojęcie kultury organizacyjnej. Kontrakt psychologiczny. 
Elementy kultury organizacyjnej. Różnice kulturowe na 
przykładach: Niemcy/Wlk.Brytania; biznes/uczelnie. Wpływ 
kultury organizacyjnej na procesy w organizacji. Kultura 
organizacyjna a książki: „Cesarz”, „99 dni w korporacji”. 
Studium przypadków.

2 2 0 1

2 CSR

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Etyka w zarządzaniu i odpowiedzialne przywództwo.
Zarządzanie poprzez wartości. Budowanie zaufania 
społecznego. Prawa człowieka oraz uczciwe praktyki rynkowe. 
Kodeksy etyczne. Międzynarodowe standardy i wytyczne w 
zakresie raportowania CSR. Przykłady raportów społecznych. 
Greenwashing. Cele i wizja CSR w praktyce.

8 4 4 2

3 PR i etyka w 
biznesie

Kreowanie wizerunku firmy, organizacji, osobistego - podstawy. 
Etyka i wartości w biznesie. 6 4 2 1

4 Wynik finansowy Powiązanie działalności operacyjnej z wynikiem finansowym. 4 4 0 1

5

Rzecznictwo 
interesów i 
współczesny 
lobbing

Na czym polega rzecznictwo interesów, czym różni się od PR, 
dlaczego jest nam potrzebne i jak z niego korzystać, jakie 
działania można prowadzić, a jakie są zabronione, na jakim 
poziomie, regionalnym, ogólnopolskim, europejskim, 
światowym? Jak wybrać organizację samorządu 
gospodarczego, właściwą dla swojej działalności?

4 4 0 1

BLOK 1 ZARZĄDZANIE W OTOCZENIU BIZNESOWYM - ŁĄCZNIE 24 18 6 6



BLOK 2 - ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć
Liczba 
godzin 
ogółem

Liczba 
godzin 

wykładów

Liczba 
godzin 

ćwiczeń
Punkty 
ECTS

6 Budowanie wizji

Proces tworzenia wizji. Cechy pozytywnej wizji. Rola charyzmy, 
zaufania oraz etyki w tworzeniu wizji. Tworzenie szerszej 
perspektywy. Wyzwania i możliwości organizacji matrixowej 
(zarzadzanie stakeholderami, współpraca z innymi działami w 
celu tworzenia synergii, wywieranie wpływu).

4 2 2 1

7 Budowanie strategii

Myślenie strategiczne, taktyczne i operacyjne. Budowa strategii. 
Wdrożenie strategii metodą Balanced Score Card. Zrozumienie 
zależności i synergii między procesami i działami w organizacji. 
Różnice w podejściu strategicznym, taktycznym i operacyjnym. 
Definiowanie celów, kaskadowanie celów.

6 3 3 1

8 Typy przywództwa

Menedżer a lider - kto daje większe możliwości wpływu.
Władza czy wpływ? Na czym się oprzeć dla osiągania wyników. 
Rozwój współczesnej teorii na temat skutecznego przywództwa. 
Typy przywództwa. Określenie osobistych preferencji w stylu 
przywództwa. Przywództwo sytuacyjne.

4 2 2 1

9 Efektywność 
przywódcy

Zarządzanie sobą w czasie: ustawianie priorytetów, 
delegowanie obowiązków, organizacja czasu pracy, 
asertywność. Zarządzanie przez delegowanie: metodyka, 
zasady, pułapki. Zarządzanie przez cele: metodyka i działania 
krok po kroku. Zarządzanie energią.

4 2 2 1

10 Organizacja zebrań

Zebrania jako forma komunikacji. Cele i typy zebrań. Wpływ 
kultury organizacyjnej na organizację zebrań. Praktyka 
skutecznego planowania i prowadzenia zebrań. Uczestniczenie 
w zebraniach. Zebrania a zarządzanie zespołem. Zebrania a 
przywództwo. Zebrania a negocjacje. Studium przypadków.

6 3 3 1

BLOK 2 ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ŁĄCZNIE 24 12 12 5
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BLOK 3 - SZTUKA PRZYWÓDZTWA - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć
Liczba 
godzin 
ogółem

Liczba 
godzin 

wykładów

Liczba 
godzin 

ćwiczeń
Punkty 
ECTS

11 Budowanie zespołu

Metody doboru wartościowych pracowników: definicja 
oczekiwań, dopasowanie metod do potrzeb, skuteczny wywiad. 
Budowanie zespołu. Dynamika tworzenia zespołu. Podział 
zadań, ról. Różnice między grupą i zespołem.

6 3 3 1

12 Zarządzanie 
zespołem

Praca w grupach - koordynacja, przebieg, skuteczność, efekty, 
feedback. Budowanie silnego zespołu. Zarządzanie zespołem: 
teoria i praktyka. Ustalanie zasad, przedstawianie oczekiwań, 
stawianie celów, konsekwencja w wymaganiu i egzekwowaniu 
ustaleń.

8 4 4 2

13 Zarządzanie przez 
silne strony

Identyfikacja silnych i słabych stron. Wykorzystanie silnych 
stron. Budowanie kultury silnych stron. Wykorzystanie silnych 
stron jednostki do wzmocnienia zespołu. Wykorzystanie słabych 
stron jako dźwigni do wzmocnienia stron silnych. Gotowość 
organizacji na wykorzystanie potencjału pracowników - 
możliwości i pułapki.

6 3 3 1

14 Motywowanie

Motywowanie pracowników: prawdy i mity. Kotwice Schiena. 
Zmiana motywatorów w czasie. Wpływanie na motywację i 
zaangażowanie podwładnych. Oferta wartości dla pracowników: 
czy ludzie chcą pracować dla Ciebie? Wpływ zaangażowania 
pracowników na wyniki biznesowe firmy. Metody zwiększania 
zaangażowania pracowników.

4 2 2 1

15 Różnice 
interpersonalne

Skuteczne radzenie sobie z ludźmi - rozumienie, oddziaływanie, 
efektywna realizacja wspólnych celów. Osobowość, wartości i 
przekonania a indywidualny styl zarządzania: pożądane cechy i 
kompetencje menedżera. Omówienie znaczenia osobowości i 
jej wpływu na sposób zarządzania. Temperamenty - teoria, 
identyfikacja, testowanie, uświadomienie, rozpoznawanie u 
innych, dostosowanie komunikacji.

6 3 3 1

15 Rozwój potencjału 
pracowników

Wychowanie następcy. Przygotowanie planu rozwoju dla siebie 
i pracowników. Coaching, mentoring, trening w ujęciu 
managerskim. Szkolenia i rozwój - najskuteczniejsze metody 
podnoszenia efektywności podwładnych. Mocne i słabe pytania. 
strategie rozwoju kariery, budowanie kompetencji leadera 
przyszłości.

8 4 4 2

BLOK 3 SZTUKA PRZYWÓDZTWA - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - ŁĄCZNIE 38 19 19 8
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BLOK 4 - DOJRZAŁOŚĆ MENEDŻERA - ZARZĄDZANIE SOBĄ

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć
Liczba 
godzin 
ogółem

Liczba 
godzin 

wykładów

Liczba 
godzin 

ćwiczeń
Punkty 
ECTS

17 Inteligencja 
emocjonalna

Inteligencja emocjonalna: samoświadomość, rozwój, 
poznawanie siebie. Główne elementy EQ wg Salovey'a Meyera 
Golemana. Autodiagnoza EQ. Obszary do rozwoju. Reakcje 
adekwatne emocjonalnie do sytuacji. Komunikacja inteligentna 
emocjonalnie.

6 3 3 1

18 Emocje

Emocje: co to są emocje, skąd się biorą, jak wpływają na 
relacje z innymi, co można robić z emocjami (zaprzeczanie, 
wypieranie, kontrola, wyrażanie). Kontrola/zawieranie emocji: 
ćwiczenia praktyczne, podsumowanie. Zarządzanie własnym 
stanem emocjonalnym. Empatia. Zarządzanie emocjalmi w 
relacjach. Rozpoznawanie emocji u innych.

4 2 2 1

19

Umiejętności 
menedżerskie na 
różnych poziomach 
logicznych Diltsa

Poziomy logiczne Diltsa. Budowanie motywacji na 
poszczególnych poziomach logicznych. Budowanie 
umiejętności managerskich na poszczególnych poziomach 
logicznych. Poziomy logiczne a zmiana.

2 1 1 1

20 Metaprogramy Metaprogramy i ich charakterystyka. Autodiagnoza. Określanie 
metaprogramów innych osób. Dostosowywanie komunikacji. 4 2 2 1

21 Zmiana 
perspektywy

Gry. Trójkąt dramatyczny. Pozycje percepcyjne. Metoda Walta 
Disneya. Siła założeń. Zdefiniowanie typu osobowości ze 
względu na wybrane metaprogramy. Style komunikacji a typy 
osobowości i wybrane metaprogramy. Wewnętrzny krytyk. 
Praca z cieniem.

4 2 2 1

22 Savoir vivre w 
biznesie

Powitania; wizytówka; precedensja; komunikacja werbalna i 
niewerbalna; korespondencja tradycyjna i elektroniczna; życie 
biurowe; organizacja spotkań różnego rodzaju; wygląd i ubiór w 
sytuacjach służbowych; spożywanie posiłków; etykieta i 
nieetykieta.

6 4 2 1

BLOK 4 - DOJRZAŁOŚĆ MENEDŻERA - ZARZĄDZANIE SOBĄ - ŁĄCZNIE 26 14 12 6
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BLOK 5 - SZTUKA BYCIA MENEDŻEREM - WYZWANIA MENEDŻERSKIE

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć
Liczba 
godzin 
ogółem

Liczba 
godzin 

wykładów

Liczba 
godzin 

ćwiczeń
Punkty 
ECTS

23 Wystąpienia 
publiczne

Opanowywanie stresu, retoryka, praca z głosem, praca z 
wizerunkiem, wykorzystywanie power pointa, mowa ciała, 
efektywne przygotowanie informacji, skuteczność przekazu, 
"executive summary".

14 4 10 2

24 Sztuka feedbacku

Trudne rozmowy i dawanie informacji zwrotnej: dyscyplinowanie 
pracownika, zwalnianie pracownika, negocjacje z 
niezadowolonymi pracownikami (groźba strajku), 
komunikowanie i konfrontowanie bez przemocy. Ewaluacja 
pracowników.

6 3 3 1

25 Różnice
międzypokoleniowe

Charakterystyka pokoleń X/Y/Z i 50+. Zarządzanie, różnice i 
konflikty, które mogą powstać między pokoleniami. Budowanie 
autorytety w różnych konfiguracjach między pokoleniami. 
Zrozumienie integracji pokoleń. Różnorodność i tworzenie 
inkluzyjnego środowiska pracy a wyniki biznesowe firmy (nie 
tylko w kontekście pokoleń, ale także płci, wykształcenia, 
kultury, narodowości itd).

4 2 2 1

26 Opór przed zmianą

Poziomy oporu przed zmianą. Identyfikowanie poziomu 
wystapienia oporu przed zmianą w konkretnym przypadku. 
Sposoby przełamywania oporów w zależności od poziomu ich 
występowania. Znaczenie czynników psychologicznych w 
procesie łamania oporu przed zmianą. przygotowanie planu 
przejścia zespołu przez zmianę (komunikacja: kto, gdzie, jak, 
jak często, jakie sposoby, media itd.), radzenie sobie w sytuacji 
kiedy manager sam nie ma wystarczająco informacji, które 
może przekazać zespołowi.

6 3 3 1

27 Stres, wypalenie, 
kryzys

Wprowadzenie do zagadnień stresu i odporności na stres. 
Obrona przed stresem: świadomość ciała, oddychanie, 
urealnienie, odreagowanie/wypoczywanie. Kryzys. Wypalenie 
zawodowe. Warsztat antystresowy. Profilaktyka: zarządzanie 
czasem i worklife balance.

6 3 3 1

28

Zagrożenia 
psychospołeczne 
we współczesnym 
przedsiębiorstwie

Depresja; przemoc, mobbing, dyskryminacja, zjawiska 
patologiczne w środowisku pracy - alkohol, narkotyki, nikotyna, 
leki; warsztat antystresowy. wdrażanie polityki 
antymobbingowej, komunikacja w profilaktyce.

8 4 4 2

29 Sytuacje 
konfliktowe

Teria konfliktów. Zarządzanie konfliktami. Strategie 
rozwiązywania konfliktów. Definicja indyidualnych preferencji. 
Typy konfliktów. Różnice między dylematami, sporami i 
konfliktami. Dynamika konfliktu. Transformacja konfliktu, jako 
alternatywa do rozwiązywania konfliktów. Opanowanie emocji, 
bazowanie na faktach w trudnych dyskusjach. Część 
praktyczna i warsztatowa.

8 4 4 2

30 Projekt 
menedżerski

Omówienie założeń projektu menedżerskiego, który słuchacze 
przygotowują przez cały okres studiów proponująć rozwój 
kompetencji, na których im najbradziej zależy. Zasady budowy, 
schemat postępowania, reguły konsultacji, określenie sposobu 
nauki podczas studiów, który umożliwi najlepsze przygotowanie 
i rozwój kompetencji.

2 0 2 2

BLOK 5 - SZTUKA BYCIA MENEDŻEREM - WYZWANIA MENEDŻERSKIE - ŁĄCZNIE 54 23 31 12
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Liczba 
godzin 
ogółem

Liczba 
godzin 

wykładów

Liczba 
godzin 

ćwiczeń
Punkty 
ECTS

STUDIA RAZEM 168 88 80 37

WARUNKI ZALICZENIA:

Wykładowca w ramach prowadzonych przez siebie przedmiotów, może stosować następujące 
formy zaliczeń:

• praca grupowa podczas ćwiczeń i przygotowanie wystąpienia końcowego, projektu, 
prezentacji lub pracy pisemnej podczas zajęć lub po zajęciach

• praca indywidualna podczas ćwiczeń i przygotowanie wystąpienia końcowego, projektu, 
prezentacji lub pracy pisemnej podczas zajęć lub po zajęciach

• przeprowadzenie analizy lub badań z wnioskami oraz przygotowanie projektu, prezentacji 
lub pracy pisemnej podczas zajęć lub po zajęciach

• skomentowanie określonego zagadnienia w formie ustnej na zajęciach lub pisemnej 
przesyłanej na e-mail po zajęciach

Efektem końcowym studiów jest przygotowanie projektu menedżerskiego w formie pisemnej z 
prezentacją podczas egzaminu dyplomowego.
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PLAN RAMOWY PROJEKTU MENEDŻERSKIEGO

I. Wstęp:

Powinien zawierać własną, indywidualną definicję (uszczegółowioną i uzasadnioną) - W jaki 
sposób rozumiem rolę menedżera, umiejętności menedżerskie i kim jestem/staję się w roli 
menedżera? (w kontekście zarządzania otoczeniem biznesowym, zarządzaniem w organizacji, 
zarządzaniu zespołem, zarzadzaniu samym sobą oraz wyzwań menedżerskich).

II. Część zasadnicza:

1. Studium przypadku - na podstawie osobistych doświadczeń: Opis sytuacji wyjściowej
wyjaśniający wybór tematyki pracy (praca nad rozwojem menedżera, wzmocnienie pozycji 
menedżera, wizerunku, konkretnych kompetencji menedżerskich, wzmocnienie ludzi, wzmocnienie 
zespołu, pracą nad konkretnym wyzwaniem menedżerskim... itp.)

A) Definicja celu - zdefiniowanie aspektu do pracy, określenie pożądanego celu i oczekiwanych 
jego wyników z uwzględnieniem różnych perspektyw (menedżer, pracownik, organizacja),

B) Stan początkowy - opis wyjściowego stanu, określenie zasobów i ograniczeń, możliwości
i zagrożeń, potrzebnego wsparcia, opis planu działania, planu rozwoju, konkretnych założeń,

C) Proces zmiany - opis zachodzących procesów w zespole, w każdym z pracowników,
w menedżerze, reakcje podwładnych na zmiany, reakcje otoczenia,

C) Stan docelowy - co zrealizowano do tej pory, jakie dalsze postępowanie jest wskazane,

D) Feedback - czego, jako menedżer w tym procesie dowiedziałem się o sobie/ swoich
kompetencjach i postawie menedżerskiej - jakie dalsze zadania rozwojowe w roli menedżera 
przede mną?

2. Własne doświadczenie rozwojowe - na podstawie sesji kiedy byłem/łam osobą coachowaną 
i ćwiczeń, które były związane z autocoachingiem. Jakie korzyści proces coachingowy przyniósł mi, 
na jakich poziomach piramidy Diltsa obserwuję zachodzące zmiany? Co ma dla mnie największe 
znaczenie/jest dla mnie największą wartością z zaangażowania się w proces coachingowy?

3. Na podstawie osobistych doświadczeń z roli podwładnego i menedżera oraz przemyśleń
i wiedzy z okresu studiów:

Jak zmieniło się moje podejście to tematyki zarządzania (w kontekście zarządzania otoczeniem 
biznesowym, zarządzaniem w organizacji, zarządzaniu zespołem, zarzadzaniu samym sobą oraz 
wyzwań menedżerskich)? Co nowego odkryłem/am? Co było dla mnie zaskoczeniem? Co chcę 
przekazać moim następcom?

III. Zakończenie:

Jak mogę wykorzystać umiejętności i doświadczenia nabyte w tracie studiów i kontynuować swój 
rozwój w roli menedżera? Jakie dalsze działania zamierzam podjąć? Jakim przełożonym chcę być? 
Jakie działania praktyczne i kroki dalszego rozwoju (obszary doskonalenia) zamierzam podjąć?
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