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KIEROWNIK STUDIÓW  

Dr Marek Kasperek,     marek.kasperek@uekat.pl 

 

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

220 

W tym: 

Wykłady: 108 

Ćwiczenia:112 

Laboratoria: 

E-learning: 

ECTS 

47 



 

CELE STUDIÓW 

 

C1 - Pozyskanie wiedzy  i umiejętności uczenia się 

C2 - Pozyskanie wiedzy      i umiejętności  planowania szkolenia z uwzględnieniem 

specyfiki uczenia się osób dorosłych 

C3 - Pozyskanie wiedzy nt. funkcjonowania zespołów i grup społecznych 

C4 - Pozyskanie wiedzy nt. zasad radzenia sobie ze stresem 

C5 - Poszerzenie wiedzy na temat konfliktu, jego form i najczęściej popełnianych przez 

ludzi błędów komunikacyjnych podczas poszczególnych faz konfliktu  

C6 - Uzyskanie umiejętność wpływania na grupę 

C7 - Uzyskanie  umiejętność zachowania się w sytuacji napięcia i stresu 

C8 - Zdobycie umiejętności stosowania asertywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych  

i stresujących 

C9 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności  związanych z wyborem formy szkoleniowej oraz 

współpracą ze zleceniodawcą 

C10 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności  projektowania programów szkoleniowych 

C11 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności planowania szkolenia oraz definiowania celów 

szkoleniowych 

C12 - Pozyskanie wiedzy nt. idei coachingu, technik coachingu  i kompetencji osobistych 

coacha 

C13 - Pozyskanie wiedzy nt. modeli mentoringu 

C14 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności prowadzenia warsztatów i szkoleń 

C15 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności planowania i realizacji programu szkolenia 

wykorzystującego aktywne techniki jego realizacji 

C16 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności Coachingu pracowników przy wykorzystaniu 

technik GROW i EDDIC  

C17 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności definiowania i kontrolowania celów w ramach 

rozwoju pracownika 

C18 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności prowadzenia wybranymi technikami i metodami 

szkoleń  

C19 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności ewaluacji szkolenia 

C20 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności promocji szkoleń, kalkulacji ceny szkolenia, 

budowy oferty szkoleniowej 

C21 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności tworzenia konsorcjów szkoleniowych oraz 



 

formalizacji współpracy pomiędzy stronami szkolenia 

C22 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności definiowania celów a także analizy i identyfikacji 

obszarów wyznaczonych do poprawy w organizacji 

C23 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności realizacji polityki szkoleniowej i jej kontroli 

C24 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności budowania oferty szkoleniowej 

C25 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności oceny partnerów oraz konstrukcji umów 

szkoleniowych 

C26 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczące stylów i sposobów prowadzenie 

szkolenia 

C27 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności skutecznej prezentacji na forum 

C28 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności wyboru, zastosowania i prezentacji wybranych 

metod i technik prowadzenia szkolenia we własnym programie szkoleniowym 

C29 - Poprzez ćwiczenia oddechowe uzyska umiejętność pracy głosem 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu z 

rozporządzenia1* 

TCMDS_W01 
Ma poszerzoną wiedzę, obejmującą terminologię, 

teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki  

i dyscyplin naukowych właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

P7S_WK 

TCMDS_W02 
Ma poszerzoną wiedzę o powiązaniach szkolenia 

(treningu) osób dorosłych oraz zarządzania 

personelem z innymi dziedzinami nauki  

i dyscyplinami naukowymi nauk o zarządzaniu, 

pozwalającą na integrowanie perspektyw 

właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

P7S_WG 

TCMDS_W03 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej  

i metodologicznej szkolenia (treningu) osób 

dorosłych  

P7S_WG 

TCMDS_W04 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej  

i metodologicznej  zarządzania personelem, którą 

jest w stanie rozwijać i twórczo stosować  

P7S_WG 

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

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

w działalności profesjonalnej 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu z 

rozporządzenia* 

TCMDS_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu  

i analizowania i przebiegu procesów i zjawisk  

w zakresie treningu osób dorosłych  

P7S_UW 

TCMDS_U02 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 

wiedzy w zakresie   treningu osób dorosłych  

i zarządzania personelem, rozszerzoną  

o krytyczną analizę skuteczności i przydatności 

stosowanej wiedzy 

P7S_UO 

TCMDS_U03 
Posiada pogłębioną umiejętność 

przygotowania wystąpień ustnych w języku 

polskim i języku obcym w zakresie szkolenia 

(treningu) osób dorosłych oraz zarządzania 

personelem. 

P7S_UK 

TCMDS_U04 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu  

i zarządzania personelem oraz potrafi formułować 

własne opinie i dobierać krytyczne dane i metody 

analiz 

P7S_UU 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu z 

rozporządzenia* 

TCMDS_K01 
Efektywnie współdziała w grupie, przyjmując w 

niej różne role. 
P7S_KR 

TCMDS_K02 
Uczestniczy w przygotowaniu projektów 

szkoleniowych, planuje i kontroluje efekty swojej 

pracy. 

P7S_KR 

TCMDS_K03 Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić nabytą 

wiedzę zawodową i umiejętności oraz poszerzyć 

je interdyscyplinarnie. 

P7S_KK 

 

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 Trening prezentacji  

i autoprezentacji 
w/ćw 8/8 2 

2 Trening umiejętności 

trenerskich i autodiagnoza 
w/ćw 4/4 2 

3 Metody pracy szkoleniowej  

i trenerskiej 
w/ćw 20/20 8 

4 Metody diagnozy potrzeb 

indywidualnych i grupowych  

w organizacji 

w/ćw 4/4 2 

5 Planowanie i przygotowanie 

szkoleń 
w/ćw 4/4 2 

6 Polityka szkoleniowa  

w przedsiębiorstwie 
w/ćw 4/4 2 

7 Proces uczenia się i nabywania 

kompetencji 
w/ćw 4/4 2 

8 Projektowanie programów 

szkoleniowych 
w/ćw 8/8 3 

9 Współpraca na rynku szkoleń w/ćw 4/4 2 

10 Marketing szkoleń w/ćw 8/8 3 

11 Psychospołeczne aspekty pracy 

trenera i menagera ds. szkoleń 
w/ćw 16/16 8 

12 Trening językowy w/ćw 4/4 2 

13 Trening kreatywności dla 

trenerów 
w/ćw 4/4 2 

14 Ewaluacja i ocena efektywności 

szkoleń 
w/ćw 8/8 3 

15 Trening superwizyjny w/ćw 8/8 3 

16 Techniki prezentacji projektów 

szkoleniowych 
w/ćw 0/4 1 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 16(karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 



 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Wykształcenie wyższe 

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

Praca końcowa 

Minimum 70% obecności 

 


