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Nazwa przedmiotu PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Kod przedmiotu Z:12905C0

Jednostka Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

Kierunek Zarządzanie (4 semestralne)

Obszary 
kształcenia

Nauki społeczne

Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 1

Typ przedmiotu Obowiązkowy Semestr studiów 2

Poziom studiów stacjonarne II stopnia ECTS 2

Wykładowcy dr Paweł Ziemiański

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z psychologicznymi mechanizmami wpływającymi na zachowanie 
człowieka w sytuacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań menedżerskich.

Efekty kształcenia Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych
Efekt kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu

K_K02 Potrafi zaproponować odpowiednie czynniki 
motywujące zależnie od indywidualnych różnic 

między członkami zespołu

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązania problemów związanych z 
zawodem

K_U07 ma wiedzę o zasadach realizacji funkcji 
menedżerskich wobec pracowników, rozumie błędy 

popełniane w procesie oceniania społecznego w 
środowisku pracy

[SU1] Ocena realizacji zadania

K_U13 Zna i potrafi przeciwdziałać mechanizmom 
obniżającym efektywność pracy w grupie.

[SU1] Ocena realizacji zadania

K_W06 Potrafi wyjaśnić potrzebę uwzględnienia 
indywidualnych predyspozycji psychologicznych dla 

efektywnego funkcjonowania ludzi w organizacji

[SW1] Ocena wiedzy faktograficznej

Sposób realizacji na uczelni

Wymagania 
wstępne i 
dodatkowe

Zalecane 
komponenty 
przedmiotu

Treść przedmiotu
Przedsiębiorczość i osobowość; Skuteczne przywództwo; Koncepcje ról grupowych; Kobiety i mężczyźni w 
zarządzaniu; Postrzeganie innych i wnioskowanie- błędy i odchylenia od racjonalności; Skuteczna komunikacja w 
firmie; Uczenie się w organizacji; Radzenie sobie ze stresem; Psychologia reklamy; Psychologia zachowań 
konsumenckich; Motywacja i motywowanie w pracy

Zalecana lista 
lektur

Literatura podstawowa

Chmiel, N., (red), Psychologia pracy i organizacji, GWP Gdańsk 2003;Tyszka, T., (red), Psychologia 
ekonomiczna, GWP Gdańsk 2004;Schultz, D., Schultz, B.,: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy PWN 
Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B., Psychologia Społeczna. GWP Gdańsk 2002;Wojciszke, B., Człowiek 
wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2003;Zimbardo, P., Ruch, 
F., Psychologia i życie, PWN Warszawa 1994

Metody nauczania Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Suma godzin

0 30 0 0 0 30

W tym nauczanie na odległość: 0.0
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Metody i kryteria 
oceniania

Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy Procent oceny 
końcowej

Kolokwium zaliczeniowe 60.0 60.0

Zadania wykonywane na zajęciach 60.0 40.0

Przykładowe zagadnienia / przykładowe pytania / realizowane zadania

Opisz na czym polega podstawowy błąd atrybucji w ocenie innych i jakie może mieć konsekwencje dla decyzji 
managerskich.

Na czym polega polaryzacja grupowa i jak może wypływać na efektywność pracy w grupie?

Język wykładowy polski

Praktyki zawodowe Nie dotyczy


