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CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest rozwój kompetencji specjalisty HR Business Partnera w organizacji.  

 

Z badań rynku pracy wynika, że wiele organizacji współcześnie prowadzi rekrutację na 

stanowisko HR Business Partnera. Oczekiwania pracodawców wskazują na potrzebę 

kształcenia tego typu specjalistów. Misją HRBP w organizacji jest połączenie miękkich 

zagadnień z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi ze strategicznymi aspektami 

funkcjonowania organizacji. Strategiczne partnerstwo implikuje konieczność wyjścia poza ramy 

obszaru funkcjonalnego ZZL i doskonalenia przez specjalistę HR kompetencji zawodowych, tak 

by lepiej rozumiał i potrafił aktywnie wspierać Zarząd w realizacji celów biznesowych firmy. 

Stąd wypływa potrzeba odpowiedniego przygotowania kandydatów do pełnienia roli HRBP. 

 

Program studiów został przygotowany przez specjalistów, praktyków oraz wykładowców 

akademickich. Obejmuje on trzy moduły, w ramach których słuchacz zapoznaje się z ideą HRBP 

oraz najważniejszymi przesłankami, które generują potrzebę partnerowania kierownictwu  

w zarządzaniu organizacjami,  następnie zostaje zapoznany z repertuarem metod, technik  

i narzędzi pracy HRBP, a na końcu przechodzi trening umiejętności kształtowania odpowiednich 

relacji w otoczeniu wewnętrznym organizacji w związku z wdrażaniem w niej szeroko pojętych 

zmian. 

 

Studia kierowane są przede wszystkim do menedżerów i specjalistów HR. Do uczestnictwa  

w zajęciach zapraszamy też wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową  

w obszarze HR. Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów  

o specjalności ZZL oraz praktyków pracujących w obszarze funkcji personalnej w organizacji.  

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

HRBP_W01 Ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscypliny nauk o zarządzaniu, w tym ZZL 

P7S_WG 

HRBP_W02 Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania  

zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrafi 

zidentyfikować związane z tym ryzyka 

P7S_WK 

HRBP_W03 Zna główne trendy rozwojowe z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi w ujęciu interdyscyplinarnym 

 

P7S_WG 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

HRBP_U01 Prawidłowo posługuje się normami, regułami 

(prawnymi, zawodowymi) związanymi  

P7S_UK 



 

 

z zarządzaniem, zasobami ludzkimi, potrafi 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

HRBP_U02 Potrafi kierować pracą podległego zespołu 

uwzględniając jego różnorodność 

P7S_UO 

HRBP_U03 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu 

formułowania i rozwiązywania złożonych  

i nietypowych problemów z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz działać innowacyjnie  

w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 

HRBP_U04 Słuchacz potrafi ukierunkowywać innych w zakresie 

uczenia się przez całe życie 

P7S_UU 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

HRBP_K01 Potrafi krytycznie oceniać odbierane treści; uznawać 

znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych z zakresu ZZL 

P7S_KK 

HRBP_K02 Potrafi współpracować z grupą (w grupie)  

i komunikować się z otoczeniem, potrafi myśleć  

i działać w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

HRBP_K03 Rozumie konieczność odpowiedzialnego pełnienia 

ról zawodowych, w tym przestrzegania i rozwijania 

zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

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 HRBP w biznesie wykład/ćwiczenia  4/4 2 

2 Opisy stanowisk pracy wykład/ćwiczenia 2/2 1 

3 Program adaptacji społeczno-

zawodowej 
wykład/ćwiczenia 2/2 1 

4 Prawo pracy wykład/ćwiczenia 8/8 4 

5 Strategiczne zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

6 Etatyzacja w organizacji wykład/ćwiczenia  2/6 2 



 

 

7 Audyt kompetencyjny i diagnoza 

potrzeb rozwojowych w 

organizacji 

wykład/ćwiczenia  2/6 2 

8 Rekrutacja i selekcja 

pracowników 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

9 System okresowych ocen 

pracowniczych 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

10 Zarządzanie zespołem 

wysokoefektywnym 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

11 Budowanie zaangażowania 

pracowników 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

12 Zarządzanie wynagrodzeniami wykład/ćwiczenia  2/6 2 

13 Metody rozwoju zasobów 

ludzkich w organizacji 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

14 Zarządzanie karierami 

zawodowymi i zarządzanie 

talentami 

wykład/ćwiczenia  2/6 2 

15 Coaching w pracy HRBP wykład/ćwiczenia  2/6 2 

16 Technologie IT w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

17 Zarządzanie projektami HR wykład/ćwiczenia  2/6 2 

18 Analityka efektywności HR wykład/ćwiczenia  2/6 2 

19 Zarządzanie kulturą organizacyjną wykład/ćwiczenia  2/6 2 

20 Audyt funkcji personalnej wykład/ćwiczenia  2/6 2 

21 Zarządzanie kryzysowe w 

obszarze HR 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

22 HR Biznes Partner jako agent 

zmian 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

23 Negocjacje 

wewnątrzorganizacyjne 
wykład/ćwiczenia  2/6 2 

 
Razem wykład/ćwiczenia 54/130 46 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 23 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 



 

 

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) 

Pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny). 

 


