
Załącznik nr 1 do uchwały nr 135/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

  z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

                                                           

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

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ORGANIZATOR:  CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

 

NAZWA:   PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA  

(j. angielski: MANAGERIAL PSYCHOLOGY) 

TYP STUDIÓW: DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE: PSYCHOLOGIA; NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

KIEROWNIK STUDIÓW: imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska,  

anna.adamus-matuszynska@ue.katowice.pl,  

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

200 

W tym: 

Wykłady: 80 
Ćwiczenia: 120 
Laboratoria: - 
E-learning: - 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW: 
 zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach zarządzania małymi  

i dużymi zespołami pracowniczymi z punktu widzenia badań psychologii i psychologii 
zarządzania; 

 kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi; 

 rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, społecznych i menedżerskich 
uczestników studiów; 

 zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji  
w sytuacjach konfliktu i kryzysu; 

 tworzenie warunków do wymiany doświadczeń w praktyce zarządzania; 
 rozwój kompetencji kierowniczych uczestników studiów.  

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

PM_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne, 
ekonomiczne, społeczno-psychologiczne i etyczne 
uwarunkowania działalności menedżerów, ze 

P7S_WK 
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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na 
działalność pracowników. 

PM_W02 Dysponuje pogłębioną wiedzą o przyczynach, 
przebiegu i konsekwencjach zmian społeczno-
ekonomicznych i ich wpływu na dobrostan kadry 
menedżerskiej i pracowników  

P7S_WK 

   

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

PM_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę  
w zakresie psychologii menedżerskiej oraz 
formułować i rozwiązywać złożone problemy 
wynikające z zarządzania pracownikami, jak 
również potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w 
innowacyjnym rozwiązywaniu problemów 
występujących w nieprzewidywalnych warunkach 
społeczno-ekonomicznych.   

P7S_UW 

PM_U02 Potrafi komunikować zagadnienia związane  
z kierowaniem pracownikami/zespołami oraz 
sposobem realizacji projektów ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców w organizacji i jej otoczeniu.  

P7S_UK 

PM_U03 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych oraz podejmować wiodącą rolę  
w zespołach realizujących zadania zawodowe.   

P7S_UO 

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

PM_K01 Jest gotów do krytycznego stosunku do własnej 
wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności  
w zakresie psychologii zarządzania. Uznaje 
znaczenie wiedzy i badań w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych w zakresie 
kierowania zespołem i pracownikami. 

P7S_KK 

PM_K02 Jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i organizowania 
działalności etycznego i odpowiedzialnego 
zarządzania pracownikami w organizacji.  

P7S_KO 

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

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

I. Moduł: Zarządzanie    

1. Zarządzanie strategiczne Wykład 8 1 

2. Zarządzanie w organizacji Wykład 16 3 

3. Zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi 

Ćwiczenia  8 1 

4. Zarządzanie czasem Ćwiczenia 8 1 

5. Zarządzanie zmianą Ćwiczenia 8 1 

6. Zarządzanie karierą Ćwiczenia 8 1 

II Moduł: Psychologia    

7. Podstawy psychologii 
osobowości 

Wykład/ 
ćwiczenia  

8 + 8 = 16 3 

8. Podstawy psychologii 
zarządzania 

Wykład  8 2 

9. Psychologia motywacji Ćwiczenia 8 1 

10. Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia 16 3 

11. Psychologia reklamy i 
konsumenta 

Ćwiczenia 8 1 

12. Psychologia podejmowania 
decyzji 

Ćwiczenia 8 1 

13. Zachowania organizacyjne Ćwiczenia 8 1 

14. Stres w pracy i jego profilaktyka Ćwiczenia 8 1 

III. Moduł społeczno-kulturowy    

15. Trening wielokulturowości Wykład  8 1 

16. Trening menedżerski w kierunku 
przywódczym 

Wykład 8 2 

17. Techniki komunikowania się w 
organizacji 

Wykład 8 1 

18. Konflikty i ich rozwiązywanie Ćwiczenia 8 1 

19. Wybrane metody i techniki 
negocjacji 

Ćwiczenia 8 1 

20. Podstawy public relations Wykład 8 1 

21. Etyka menedżerska Wykład 8 1 

22. Władza menedżerska i 
przywództwo 

Ćwiczenia 8 1 

 Razem  200 30 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 22.  



 

 
4 

 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

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

Egzamin pisemny składający się z: dwóch testów jednokrotnego wyboru oraz wypowiedzi 

pisemnej – analiza studium przypadku. 


