
 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Psychologia w zarządzaniu 

Rodzaj 
przedmiotu 

fakultatywny 
Kod 

przedmiotu 
SDPB0058 Punkty ECTS 1 

Formy zajęć 
i liczba godzin 

wykład: 10 h 
Dyscyplina 
naukowa 

wszystkie 

Cele przedmiotu 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z obszaru psychologii 
traktowanej jako dyscyplina wspomagająca rozwiązywanie praktycznych problemów 
występujących w pracy menedżerów i naukowca. W ramach przedmiotu doskonalone 
są kompetencje miękkie, interpersonalne zaliczane obecnie do kluczowym kompetencji 
menedżerskich. Warunkują one, między innymi, efektywne budowanie zespołów i 
zarządzanie nimi, prowadzenie profesjonalnej polityki kadrowej ze szczególnym 
uwzględnieniem motywowania pracowników, lepsze rozumienie zachowań klientów. 
Ważnym celem przedmiotu jest także pogłębienie wglądu w siebie, samopoznanie 
własnych predyspozycji, uzdolnień, potencjałów, co umożliwia uczestnikom zajęć 
bardziej świadome zarządzanie swoim rozwojem i własną karierą zawodową 

  

Treści 
programowe 

1. Osobowość człowieka jako  determinanta zachowań w środowisku pracy. 
2.  Diagnoza predyspozycji psychologicznych w budowaniu zespołu. 
3. Psychologiczne aspekty motywowania zespołu i budowania zaangażowania. 
4. Problematyka stresu i wypalenia zawodowego. 

Metody 
dydaktyczne 

Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja, studia przypadków, elementy 
autodiagnozy psychologicznej 

Forma zaliczenia 
Egzamin pisemny (odpowiedzi na otwarte pytania problemowe), ocena aktywności na 
zajęciach 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK 

Metody 
weryfikacji 

EU1 
Zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania 
funkcjonowania zespołu, w tym zespołu 
badawczego. 

SD_W6 Egzamin 

EU2 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii 
do twórczego identyfikowania, formułowania i 
innowacyjnego rozwiązywania problemów w 
praktyce badawczej i zarządczej. 

SD_U1 Egzamin 

EU3 
Potrafi inicjować debatę oraz uczestniczyć w 
dyskursie naukowym. 

SD_U6 
Ocena 
aktywności 
na zajęciach  

EU4 
Jest gotów do krytycznej oceny dorobku 
psychologii w zarządzaniu i analizy jej 
praktycznych zastosowań. 

SD_K1 
Ocena 
aktywności 
na zajęciach 

  



 
 

Rozkład godzin lekcyjnych poświęconych na przedmiot 

Wykład 10 

Konsultacje 1 

Praca własna 10 

Przygotowanie do zajęć 5 

Suma godzin 26 

Punkty ECTS 1 
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