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WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami w zastosowaniu praw, 
teorii i konstatacji psychologii społecznej i psychologii pracy do usprawnienia i uczynienia 
procesów zarządzania moŜliwie najbardziej efektywnymi. WskaŜe rolę jednostki w 
organizacji, określi róŜnorodność związków z innymi osobami oraz z zespołom 
pracowniczym. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład problemowy, konwersatoryjny, wzbogacony foliogramami, prezentacjami oraz 
opisami przypadków. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Uczestnictwo i aktywność w grze kierowniczej i/lub opracowanie samodzielnie wybranego 
zagadnienia. Zasadniczy wpływ na ostateczną ocenę ma próba samodzielnego 
ustosunkowania się do problemu. 
 
Treści programowe:  

1. Psychologia. 
− Cele i przedmiot zainteresowania psychologii. 
− Psychologia zarządzania (psychologia organizacji). 

2. Zachowania w organizacji. 
− Psychologiczne determinanty zachowania się człowieka w organizacji. 
− Czynniki biograficzno-profesjonalne a zachowanie się człowieka w organizacji. 
− Inteligencja ogólna i emocjonalna. 
− Potrzeba sukcesu i samorealizacji zawodowej. 

3. Podstawy komunikacji interpersonalnej. 



− Umiejętności komunikowania się. 
− Nawiązywanie i budowanie kontaktu. 
− Spostrzeganie społeczne. 
− Zasady autoprezentacji. 
− Aktywne słuchanie. 
− Zachowania asertywne. 

4. Mechanizm funkcjonowania jednostki w grupach. 
− Budowanie funkcjonowanie zespołu. 
− Wpływ jednostki na efekt pracy grupowej. 
− Konflikty związane z funkcjonowaniem grupy. 

5. Psychologiczne aspekty efektywnego kierowania. 
− Style kierowania. 
− Teorie przywództwa; rola i typy przywództwa. 
− Metody zwiększania potencjału przywódczego kierowników (lider). 

6. Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi w organizacji 
− Zapobieganie konfliktom w organizacji. 
− Funkcjonowanie grup decyzyjnych. 
− Facylitacja. 
− Mediacja. 
− Negocjacje. 
− Metody utwierdzania osiągniętego rozwiązania. 

7. Psychologia stresu. 
− Modele stresu organizacyjnego; mechanizmy stresu grupowego i indywidualnego. 
− Społeczne podłoŜe stresu i frustracji w miejscu pracy. 
− Stres w grupach działających aktywnie i stres w grupach „pasywnych”. 
− Strategie i kierunki prewencji stresu organizacyjnego.  
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Literatura uzupełniająca:  
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Efekty kształcenia: 
Po opanowaniu materiału student powinien poznać podstawowe mechanizmy kształtujące 
zachowanie jednostek i grup w miejscu pracy, formy rywalizacji i skutecznego kierowania 
zespołem zadaniowym. Powinien takŜe rozumieć źródła stresu zawodowego, konfliktów w 
miejscu pracy i znać techniki i strategie redukowania negatywnych napięć. 
 
Język wykładowy: polski 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr Danuta Fjałkowska, docent 
Nauczyciel Wydziału Humanistycznego KK. 


