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SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA 

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE W BIZNESIE 
Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

 

Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Kapitału Ludzkiego 

Stopień studiów Studia licencjackie (I stopnia) 

Nazwa specjalności 

międzykierunkowej:  
Kompetencje interpersonalne w biznesie 

Korzyści z ukończenia specjalności 

Celem specjalności Kompetencje interpersonalne w biznesie jest rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, 

niezbędnych obok kompetencji twardych do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym. 

Zdolności interpersonalne to wszystkie umiejętności, które pozwalają na nawiązanie i utrzymanie dobrych 

kontaktów z inną osobą m.in.: komunikatywność, społeczna adaptacja, otwartość na innych, współpraca, 

inteligencja emocjonalna, rezyliencja, empatia i wiele innych. W pracy z klientem czy też codziennym 

obcowaniu ze współpracownikami wszystkie powyższe umiejętności są pożądane, aby sprawnie 

wykonywać swoje obowiązki i dbać o atmosferę miejsca pracy, która jest bardzo istotna w odniesieniu do 

zaangażowania i motywacji pracowników. Specjalizacja rozwija cenne kompetencje psychospołeczne, 

które współcześnie mogą przesądzić o sukcesie pracowników i organizacji. 
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Wiedza 
Po zrealizowaniu programu specjalności student zna i rozumie: 

1. Zasady i prawidłowości psychologiczne nawiązywania i 

podtrzymywania kontaktu, komunikacji, wpływu społecznego i 

współdziałania. 

2. Dobre praktyki w zakresie przygotowywania i wygłaszania prezentacji 

biznesowych. 

3. Wielość i złożoność czynników wpływających na zachowania 

jednostek, grup i całych organizacji. 

4. Mechanizmy wpływu stresu na funkcjonowanie człowieka w różnych 

sytuacjach oraz czynniki wypalenia zawodowego. 

5. Zasady współpracy w zespole i przywództwa. 

Umiejętności 
Po zrealizowaniu programu specjalności student potrafi: 

1. Budować, podtrzymać, kierować relacjami zgodnie z zasadami 

kooperacji i przedsiębiorczości. 

2. Wyrazić siebie, wyrażać empatię, słuchać, zdobywać informacje, 

analizować komunikat z perspektywy klienta (wewnętrznego, 

zewnętrznego) i radzić sobie z barierami komunikacyjnymi. 

3. Zastosować wiedzę psychologiczną w ograniczaniu stresu. 

4. Wyjaśnić istotę podstawowych zachowań członków organizacji oraz 

oceniać i przewidywać zachowania własne, jak i innych osób. 

5. Stosować techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. 

Inne 

kompetencje 

Po zrealizowaniu programu specjalności student jest gotów do: 

1. Kształtowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, bez względu na 

wiek, płeć, narodowość. 

2. Rozwijania wybranych zdolności przedsiębiorczych oraz ciągłego i 

samodzielnego doskonalenia się i rozwoju. 

3. Radzenia sobie w sytuacji tremy/stresu oraz poszerzania 

samoświadomości w tym zakresie. 
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Program specjalności międzykierunkowej 

Przedmioty 

obowiązkowe 

tworzące specjalność: 

Nazwa przedmiotu/sygnatura/ 
Wymiar godzin  

Punkty 

ECTS 
ST i N(P) N(S-N) 

120710 Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 21 3 

120670 Zachowania organizacyjne 30 21 3 

136380 Trening ograniczania stresu 30 16 3 

136320 Psychologia społeczna 30 14 3 

130480 Trening przedsiębiorczości 30 14 3 

137450 Warsztat - sztuka wystąpień publicznych 30 14 3 

razem 180 100 18 

Koordynator (osoba 

odpowiedzialna za 

podpisywanie 

certyfikatów) 

dr Katarzyna Mikołajczyk 

E-mail: katarzyna.mikolajczyk@sgh.waw.pl 

Tel.: 22 564 94 50 

 

Przedmioty należy wybrać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami w Wirtualnym 

Dziekanacie SGH. 
 

 


