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SEMESTRY 

2 

GODZINY 

144 

W tym: 

Wykłady: 49 

Ćwiczenia: 95 

Laboratoria:0 

E-learning: 0 

ECTS 

30 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

CELE STUDIÓW 

Studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów, początkujących szefów oraz 

przyszłych adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je m.in.: koncentracja 

na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacji, motywowania czy 

coachingu) oraz rozwój inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej słuchaczy. Ważną klamrę 

„Akademii Menedżera” stanowi przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu 

kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat 

pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy). 

 

Korzyści dla słuchaczy: 

 oparcie diagnozy zasobów i rezerw słuchaczy na profesjonalnym teście 

psychometrycznym Master Person Analysis, który pomoże zaplanować indywidualny 

proces rozwoju w trakcie studiów (samoświadomość zwiększa efektywność 

menedżerską nawet o 40%); 

 większość zajęć w trakcie studiów podyplomowych będą prowadzone  w formie 

warsztatowej, co podniesie efektywność przyswajania kluczowych umiejętności; 

 program kierunku opiera się na demonstracji, treningu oraz superwizji kluczowych 

kompetencji zarządzania w modelu coachingowym, których posiadanie wydatnie 

przyczynia się do podniesienia osobistej efektywności menedżera oraz jego zespołu 

(nawet o 70%). 

 

Dodatkowe profity: 

 indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich Master Person Analysis w formie 

raportu oraz informacji zwrotnej (wartość rynkowa 1206,63 PLN za raport i feedback dla 

jednej osoby); 

 certyfikat Practitioner Business Coach (wartość rynkowa 2567 PLN za uczestnictwo 

jednej osoby w certyfikującym szkoleniu). 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AM_W01 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o tzw. 

coachingowym modelu zarządzania  

P7S_WG 

AM_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody (np. 

skutecznej rekrutacji, błyskawicznego motywowania, 

podnoszenia kompetencji członków zespołu) 

P7S_WG 



 

AM_W03 ma pogłębioną wiedzę o elementach składowych 

efektywnego wystąpienia publicznego oraz 

budowania marki osobistej menedżera 

P7S_WG 

AM_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu najważniejsze 

psychologiczne mechanizmy kierowania 

P7S_WG 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AM_U01 potrafi diagnozować problemy, jakie pojawiają się  

w praktyce zarządzania grupą 
P7S_UW 

AM_U02 posiada umiejętność formułowania własnej opinii  

i prezentowania rozbudowanej argumentacji, 

kierując się przy tym zasadami etycznymi 

P7S_UK 

AM_U03 posiada umiejętność zespołowego analizowania 

zagadnień, prowadzenia dyskursu i prezentacji 

wniosków – w zespołach specjalistów  

i zespołach interdyscyplinarnych  

P7S_UO 

P7S_UW 

AM_U04 potrafi w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie, 

zaprojektować przedsięwzięcia i kierować ich 

realizacją 

P7S_UK 

P7S_UW 

P7S_UU 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AM_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego, w szczególności 

dokonuje samooceny własnych kompetencji i 

doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 

rozwoju i kształcenia 

P7S_KK 

AM_K02 posiada kompetencje w zakresie tworzenia  

i kierowania zespołami w celu realizacji projektów, 

jest gotów do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy  

P7S_KK 

P7S_KO 

AM_K03 ma świadomość znaczenia komunikacji 

interpersonalnej oraz porozumiewania się w 

P7S_KK 

P7S_KR 



 

procesie podejmowania decyzji i rozstrzygania 

sporów 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 

 

 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Postawa proaktywna lidera  

i zespołu 

Wykład 

Ćwiczenia  

5 

11 
3 

2 Turkusowe zarządzanie Wykład 

Ćwiczenia 

8 

8 
3 

3 Diagnoza kompetencji 

menedżerskich w oparciu  

o wielopoziomowy test Master 

Person Analysis 

Wykład 

Ćwiczenia 

2 

2 
1 

4 Sztuka wystąpień publicznych Wykład 

Ćwiczenia 

3 

9 
2 

5 Psychologia wywierania wpływu  

w zarządzaniu  

Wykład 

Ćwiczenia 

5 

11 
3 

6 Rekrutacja i selekcja  oparta na 

kluczowych kompetencjach 

Wykład 

Ćwiczenia 

4 

12 
3 

7 Warsztatowe metody rozwoju 

kompetencji zespołu – menedżer 

w roli mentora i trenera 

Wykład 

Ćwiczenia 

5 

11 
3 

8 Błyskawiczne motywowanie 

pracowników 

Wykład 

Ćwiczenia 

3 

5 
3 

9 Coachingowy model zarządzania 

– menedżer jako coach 

Wykład 

Ćwiczenia 

2 

6 
2 

10 Zarządzanie stresem i emocjami Wykład 

Ćwiczenia 

3 

5 
2 



 

 

11 Przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu menedżera oraz 

członków zespołu 

Wykład 

Ćwiczenia 

3 

5 
2 

12 Personal branding – budowanie 

marki osobistej menedżera 

Wykład 

Ćwiczenia 

6 

10 
3 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 12 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Słuchaczem podyplomowych studiów doskonalących może być każdy absolwent wyższej 

uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia w szczególności skierowane są do: 

 menedżerów niższego, średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podnieść swoją 

skuteczność komunikacji i zarządzania w modelu coachingowym, 

 doświadczonych menedżerów o twardych kompetencjach zarządczych, którzy chcą je 

uzupełnić miękkimi umiejętnościami motywowania, wchodzenia w rolę coacha, mentora czy 

trenera, 

 osób, które chcą awansować w organizacji lub zdobyć pracę jako menedżer i potrzebują 

treningu kluczowych kompetencji miękkich, które przyczyniają się do efektywności 

menedżerskiej. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Zintegrowane zaliczenie kończące studia: przygotowanie pracy końcowej i jej prezentacja. 

Podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów poprzez przedstawienie 

pracy rocznej w formie prezentacji. Prezentacja dotyczy zastosowanych narzędzi poznanych 

na studiach w środowisku zawodowym.    

1. Przedstawienie przez słuchaczy pracy rocznej w formie prezentacji wygłoszonej na 

forum. 

2. Prezentacja jest skonstruowana w formie: Problem – trudna sytuacja zawodowa, 

wyzwanie, cel, Przykład – zastosowana metoda/narzędzie poznane w trakcie studiów 

podyplomowych, Skutek – wnioski, co się udało, co się nie udało, jakie z tego płyną 

lekcje na przyszłość? 

3. Pytania od słuchaczy do prelegenta oraz pytania od koordynatora kierunku. 

 


