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Cele dyscypliny 
Poznanie tematyki przedmiotu „Psychologia zarządzania” oraz zapoznanie studentów z psychologicznymi cechami procesu zarządzania, podkreślenie znaczenia wzorców 

interakcji społecznych w organizacji oraz zbadanie zastosowania badań psychologicznych w planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową. 
Kompetencje ogólne: 
-ЗК01. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy. 
-ЗК04. Umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
CL09 Umiejętność doceniania i szanowania różnorodności i wielokulturowości. 



Specjalne kompetencje zawodowe: 
FC11. Zdolność do realizowania granic swoich kompetencji i przestrzegania norm etyki zawodowej. 
-ФК13. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej w procesie aktywności zawodowej. 
Efekty uczenia się programu: 
PR01. Umiejętność identyfikowania, analizowania i wyjaśniania zjawisk psychicznych, identyfikowania problemów psychologicznych i sugerowania sposobów ich 
rozwiązywania. 
PR02. Umiejętność wykazania się zrozumieniem wzorców i cech rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście wiedzy zawodowej. 
PR04. Umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł w celu rozwiązywania problemów zawodowych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i 

przełączania. 
PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu doradczego uwzględniającego specyfikę zlecenia i indywidualne cechy klienta, celem ustalenia skuteczności własnych 

działań. 
  

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 
Efektywność opanowania treści dyscypliny „Psychologia zarządzania ” znacznie wzrośnie, jeśli absolwent opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: 

„Psychologia społeczna”, „Psychologia osobowości”, „Psychologia pracy”, „Psychologia ekonomiczna”, „Psychologia inżynierska”. 
W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów uczelni wyższych, a mianowicie: różne metody 

motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności twórcze i kreatywność 

szkolnictwa wyższego. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli. 
Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności za efekty ich 

pracy. 
Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe polega na: przygotowaniu do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach itp.; uczestniczyć w pracach 

naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i nie tylko . 
  

Lista tematów 
Moduł treści nr 1 

Psychologiczna struktura działalności kierowniczej 
1.1. Teoretyczne podstawy psychologii zarządzania 
Przedmiot, przedmiot i zadania psychologii zarządzania. Źródła psychologii zarządzania. Podejścia naukowe i metodologiczne w dziedzinie zarządzania. Struktura, funkcje 

i główne kategorie psychologii zarządzania. Psychologia organizacji jako łącznik między podstawową wiedzą a faktycznym zarządzaniem. Metodologia i metody 
psychologii zarządzania. Miejsce psychologii zarządzania wśród innych dyscyplin psychologicznych 
1.2. Naukowe zagadnienia osobowości w organizacji 
Pozycja społeczna i rola jednostki w organizacji. II koncepcja „osobowości aktorskiej”. Rola pozycji społecznej pracownika jako zbioru kwalifikacji zawodowych. Pojęcie 

„pozycji osobowości” (A. Adler, F. Yakubchak, I. Kon, V. Myasishchev, L. Bozhovych, itp.). Społeczne znaczenie jednostki w organizacji. Funkcjonalna rola jednostki w 
zespole. Poczucie własnej wartości a poziom roszczeń jednostki w relacjach menedżerskich. Treść społecznych norm zachowania jednostki jako przedmiotu 

zarządzania      



1.3. Psychologia zarządzania: przywództwo i przywództwo w organizacji 
Psychologiczne cechy zarządzania. Przedmiot i przedmiot zarządzania. Zjawiska społeczno-psychologiczne w systemie relacji menedżerskich. Zarządzanie, władza i 
wpływ. Zobacz władze. Źródła energii. Efektywność zarządzania. Główne funkcje zarządzania. Przywództwo i przywództwo w organizacji. Lider jako podmiot 

zarządzania. Typologia stylów przywództwa. Indywidualne style przywództwa. Rodzaje liderów w praktyce krajowych relacji biznesowych. Cechy i cechy odnoszącego 

sukcesy lidera. Przyczyny nieudanego przywództwa 
1.4. Podejścia naukowe i psychologiczne w badaniu systemów zarządzania 
Teoria „cech przywódczych” w zarządzaniu. Teoria funkcji lidera. Koncepcja przywództwa. Sytuacyjna teoria przywództwa F. Fiedlera. Główne założenia „teorii 

sytuacyjnej” P. Hersheya. Ilościowa ocena stylu przywództwa K. Wernera    
1.5. Psychologiczne aspekty dynamiki grupowej jako podstawa tworzenia zespołu organizacji 
Spójność zespołu: istota, etapy. Psychologiczna zgodność pracowników w systemie zarządzania. Cechy społeczno-psychologiczne zespołu jako przedmiotu 

zarządzania. Czynniki wpływające na efektywność zarządzania grupą. Kompetencje grupy 
  

Moduł treści nr 2 
Procesy organizacyjne i psychologiczne w zarządzaniu 

2.1. Organizacja w systemie zarządzania jako system społeczno-techniczny 
Pojęcie organizacji. Rozwój organizacji i ich ogólna charakterystyka. Środowisko organizacyjne. Utworzenie organizacji. Struktura organizacji. Funkcjonowanie 

organizacji: zróżnicowanie i integracja. Kluczowe elementy organizacji (G. Mintzberg). Charakterystyka psychologiczna grupy jako elementu strukturalnego 

organizacji. Problemy międzygrupowe w organizacjach. Manifestacje wewnątrzgrupowego faworyzowania i dyskryminacji poza grupą w organizacji.  
2.2. Ogólna charakterystyka pracy i środowiska pracy 
Rozwój osobisty w organizacji. Ludzkie zachowanie w organizacji. Model zachowania w pracy. Problemy i sposoby nawiązywania interakcji człowieka z 

organizacją. Stres zawodowy: rodzaje i przyczyny jego występowania oraz przebieg. Metody pokonywania i unikania stresu.Satysfakcja z pracy i zachowania 

organizacyjne 
2.3. Planowanie i zarządzanie karierą 
Pojęcie i znaczenie planowania kariery (istota kariery zawodowej). Determinanty i rodzaje kariery zawodowej. Kariera zawodowa i jej etapy rozwoju w cyklu życia 

człowieka (problemy poszczególnych etapów kariery zawodowej). Indywidualne planowanie kariery a problem adaptacji i niedostosowania do procesu pracy. Fazy 

planowania kariery. Zarządzanie karierą w kontekście podejścia tradycyjnego i nowoczesnego. Strategie rozwoju kariery. Sposoby wpływania na karierę 
zawodową. Diagnoza potencjału zawodowego (testy E. Shane, J. Holland)   
2.4. Psychologiczne podstawy motywacji i satysfakcji z pracy 
Teoretyczne aspekty motywacji. Psychologiczna struktura motywacji. Teorie motywacji. Teorie substancjalne (dyspozycyjne). Proceduralne (poznawcze) teorie 
motywacji. Model procesu motywacji. Struktura motywacyjna w zakresie zarządzania. Motywy grupowe w zarządzaniu (O. I. Lupenko). Pojęcie „klimatu 

motywacyjnego” w zarządzaniu. Satysfakcja z pracy i zachowanie w organizacji. Stosunek do pracy. Systemy motywacyjne dla pracowników. Efektywność pracy i 

motywacja do pracy   
2.5. Psychologia kultury organizacyjnej 
Definicja kultury organizacyjnej, jej funkcje, cechy i typy. Pojęcie „klimatu organizacyjnego”. Kultura organizacyjna (korporacyjna). Elementy i poziomy kultury 

organizacyjnej. Kluczowe cechy kultury organizacyjnej (S. Robine). Subiektywne i obiektywne elementy kultury organizacyjnej. Przywództwo kulturowe. Podejścia 

teoretyczne i metody oceny kultury korporacyjnej. Podejście etnograficzne. Pojęcie kultury organizacyjnej. Treść kultury organizacyjnej (zbiór podstawowych wartości, 
przekonań, symboli, wzorców zachowań). Struktura kultury organizacyjnej. Typy kultury organizacyjnej (Deal T. E., Kennedy A. A. , 1982, L. Constantine). Elementy 



kultury organizacyjnej. Motta, slogany, symbole. Mity, legendy, bohaterowie. Rytuały, tradycje, wydarzenia PR. Zewnętrzne i wewnętrzne poziomy kultury 

organizacyjnej.Wartości i normy korporacyjne. Rozwój komunikacji nieformalnej w organizacji      
  

Zalecana literatura i źródła informacji 
Podstawowy: 
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Linki do stron: 
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Sprzęt i oprogramowanie 
Wsparcie informacyjne składa się z zasobów bibliotecznych RDGU, możliwości pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), pracy własnej strony internetowej oraz 
urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i biurowego do wykonywania zadań 



samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania przewidzianych typów działań edukacyjnych: edytor tekstu 

MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i analizy danych; program do tworzenia prezentacji (Microsoft Power Point) . 
  

Rodzaje i metody nauczania i oceniania 

Kod kompetencji (wg OPP) Nazwa kompetencji 
Kod wyniku 

programu 

szkolenia 
Nazwa wyniku uczenia się programu Metody nauczania 

Metody oceny 
efektów uczenia się 

ZK2 

Umiejętność zastosowania 

wiedzy w praktycznych 
sytuacjach aktywności 

zawodowej 

PRN11 

Sporządzenie i wdrożenie planu procesu 

konsultacji uwzględniającego specyfikę 
zapytania oraz indywidualne cechy klienta, w 

celu ustalenia skuteczności własnych działań 

MH4 
MH1 
MH2 

MO6 
MO5 

Ministerstwo 

Zdrowia 

ЗК04 

Umiejętności w zakresie 

korzystania z technologii 

informacyjnych i 
komunikacyjnych 

PRN01 

Umiejętność identyfikowania, analizowania i 

wyjaśniania zjawisk psychicznych, 
identyfikowania problemów 

psychologicznych i sugerowania sposobów 

ich rozwiązywania 

MH4 
MH5 
MH6 
MH7 

MO4 
MO7 
MO8 
MO9 

MO10 

ЗК09 
Umiejętność doceniania i 

szanowania różnorodności i 

wielokulturowości 
PRN02 

Umiejętność wykazania się zrozumieniem 
wzorców i cech rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w kontekście wiedzy 

zawodowej 

MH1 
MH3 
MH4 
MH6 

MH6 
MO2 

Ministerstwo 

Zdrowia 
MO6 

FC11 

Umiejętność rozumienia granic 

swoich kompetencji i 

przestrzegania norm etyki 
zawodowej 

PPH01 

Umiejętność identyfikowania, analizowania i 

wyjaśniania zjawisk psychicznych, 
identyfikowania problemów 

psychologicznych i sugerowania sposobów 

ich rozwiązywania 

MH1 
MH2 
MH4 
MH6 

Ministerstwo 

Zdrowia 
MO4 
MO5 
MO7 



FC13 

Umiejętność komunikacji 

interpersonalnej i pracy 

zespołowej w procesie 
aktywności zawodowej 

PR04 

Umiejętność wyszukiwania informacji z 

różnych źródeł w celu rozwiązywania 
problemów zawodowych, w tym z 

wykorzystaniem technologii informacyjnych i 

przełączania 

MH2 
MH3 
MH4 
MH5 
MH6 

MO4 
MO5 
MO7 
MO 

  
METODY NAUCZANIA 
MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); Metoda praktyczna MH2 (laboratorium i zajęcia praktyczne); Metoda wizualna MH3 (metoda ilustracji i metoda 

demonstracji); 
MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie adnotacjami, recenzja, opracowanie abstraktu); 
MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, zorientowanie na sieć itp.); 
MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); MH7 - samodzielna praca naukowa. 
  
METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 
MO1 - egzaminy; 
MO2 - ustna ankieta pisemna a6o Ministerstwa Zdrowia - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe; 
MO6 - eseje, ece; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
Ochrona MO-9 prac laboratoryjnych i praktycznych; 
MO10 - offset. 
  

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 
„Psychologia zarządzania ” 

Przykład przesunięcia 
Bieżące testy i niezależna praca 

Suma 
Moduł treści 1 Moduł treści 2 

INDZ 
Testy 

końcowe 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5     

Sterowanie modułowe - 15 Sterowanie modułowe - 15 10 15 



  
System i kryteria oceny 

na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 
Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, łączna liczba punktów za dany temat jest określana w podziale punktów uzyskanych przez 

studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Wynik działalności edukacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności kandydatów na 

studia wyższe RDGU według następujących poziomów i kryteriów: 
  

Sumy 

punktów 

w 100-

stopniowej 

skali 

Zaliczenie 

w ECTS 
Wartość oceny 

ECTS 
Kryteria oceny 

Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 

90-100 A doskonale 

student studiów wyższych 

wykazuje szczególne 

zdolności twórcze , potrafi 
samodzielnie 

zdobywaćwiedzę, bez 

pomocy nauczyciela 

znajduje i przetwarza 
niezbędne informacje, 

potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę i 
umiejętności do 

podejmowania decyzji w 

sytuacjach 
niestandardowych, 

przekonująco argumentuje 

odpowiedzi, samodzielnie 

ujawnia swoje 
umiejętności 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 

82-89 B bardzo dobrze 

kandydat na studia 

wyższe biegle posługuje 

się materiałem 
teoretycznym, stosuje go 

w praktyce, swobodnie 

rozwiązuje ćwiczenia i 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 
w porządku 



problemy w 

standardowych 
sytuacjach, samodzielnie 

poprawia błędy, których 

ilość jest niewielka 

74-81 C w porządku 

osoba ubiegająca się o 
wykształcenie wyższe jest 

w stanie porównać, 

podsumować, 
usystematyzować 

informacje pod 

kierunkiem nauczyciela, 

na ogół samodzielnie 
zastosować je w 

praktyce; kontrolować 

własne 
działania;poprawiać 

błędy, z których część jest 

znaczących, wybierać 

argumenty potwierdzające 
opinie 

64-73 D zadowalająco 

kandydat z wyższym 

wykształceniem odtwarza 
znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje 

znajomość i zrozumienie 

podstawowych przepisów, 
z pomocą nauczyciela 

potrafi analizować 

materiał dydaktyczny, 
poprawiać błędy, wśród 

których jest znaczna 

liczba istotnych 

Średnia 

(reprodukcyjna) 
zadowalająco 

60-63 E dość 

osoba z wykształceniem 

wyższym posiada materiał 
dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż wyjściowy, 



znaczna jego część jest 

reprodukowana na 
poziomie reprodukcyjnym 

35-59 FX 

niezadowalający 
z możliwością 

ponownego 

montażu 

kontroli 
semestralnej 

wnioskodawca dysponuje 
materiałem na poziomie 

poszczególnych 

fragmentów, które 

stanowią niewielką część 
materiału edukacyjnego 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

nie 

przypisano 

1-34 F 

niezadowalający 

z 
obowiązkowym 

ponownym 

egzaminem 
zaliczenia 

kandydat na wyższe 

wykształcenie posiada 

materiał na poziomie 
elementarnego 

rozpoznawania i 

odtwarzania odrębnych 
faktów, elementów, 

przedmiotów 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

nie 

przypisano 

Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen ocen (punktów), 
otrzymane za odrębnie oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego podczas zajęć stacjonarnych i 
samodzielnej pracy (kontrola modułowa); ocena (punkty) za testy laboratoryjne; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w 

konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 
Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swoich ocen tylko na egzaminach (kontrola końcowa modułu) zgodnie z 
harmonogramem egzaminu ceciï. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu studiów dyscypliny. 
  

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w RDGU,  

Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceniania wiedzy i umiejętności studentów, Regulaminem praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania 

jakości . 
Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania studentów uczelni wyższych na zajęciach, przybliża znane wytyczne dotyczące realizacji różnego rodzaju 
prac. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności i opóźnień na 

zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; nieterminowe wykonanie wyznaczonego zadania itp. 
  

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący samodzielną pracę indywidualną a6o, muszą przestrzegać polityki uczciwości. W przypadku plagiatu w jakimkolwiek rodzaju 

pracy kandydata na studia wyższe otrzymuje on ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie. 
 


