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SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA 

TRENER BIZNESU  
Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

 

Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Kapitału Ludzkiego 

Stopień studiów Studia magisterskie (II stopnia) 

Nazwa specjalności 

międzykierunkowej:  
Trener biznesu 

Korzyści z ukończenia specjalności 

Celem specjalności Trener biznesu jest przygotowanie studenta do pełnienia roli wewnętrznego i 

zewnętrznego trenera biznesu, potrafiącego przygotować oraz przeprowadzić profesjonalne projekty 

szkoleniowe poprzez przekazywanie wiedzy, kształtowanie pożądanych postaw i wzorców postępowania 

uczestników szkoleń. Program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: procesu uczenia się i 

nauczania dorosłych oraz nabywania kompetencji: planowania, przygotowania i organizacji szkoleń; 

rozwoju osobistego; ewaluacji i oceny szkoleń; metod i psychospołecznych aspektów pracy z grupą. 

Specjalność kształtuje kompetencje mające wpływ na wartość kapitału ludzkiego i rozwój organizacji. 

Uzyskany certyfikat może być dodatkową przepustką dla studenta podczas rozmów kwalifikacyjnych. 
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Wiedza 
Po zrealizowaniu programu specjalności student zna i rozumie: 

1. Znaczenie rozwoju pracowników dla sprawnego funkcjonowania 

organizacji. 

2. Zasady, formy, metody i prawidłowości psychologiczne pracy z grupą 

szkoleniową z uwzględnieniem specyfiki uczenia się dorosłych. 

3. Podstawowe zasady prawidłowej wymowy, impostacji oraz 

przygotowania do wystąpień publicznych pod kątem zdrowej emisji głosu. 

4. Techniki diagnozy potencjału zespołu, zasady, narzędzia i techniki 

coachingu i mentoringu. 

5. Zróżnicowane, nowoczesne formy i narzędzia rozwoju pracowników. 

Umiejętności 
Po zrealizowaniu programu specjalności student potrafi: 

1. Zaplanować i przeprowadzić proces rozwojowy z wykorzystaniem 

innowacyjnych metodyk i uwzględnieniem andragogicznych podstaw 

kształcenia. 

2. Wykorzystać metody nawiązania kontaktu z klientem oraz dokonać 

analizy potrzeb klienta i kształtować relację. 

3. Świadomie stosować prozodia: posługiwać się pauzą i intonacją 

(akcentem) w zdaniu, uzyskując zamierzony efekt interpretacyjny. 

4. Koordynować pracę zespołu, identyfikować procesy grupowe, a także 

dokonać analizy i interpretacji zachowań specyficznych dla 

poszczególnych ról w zespole. 

5. Optymalnie dobierać strategię, formy i metody w kontekście 

zakładanych celów poznawczych i rozwojowych z uwzględnieniem 

etapu rozwoju grupy, a także różnic kulturowych. 

Inne 

kompetencje 

Po zrealizowaniu programu specjalności student jest gotów do: 

1. Uwzględnienia społecznej odpowiedzialności w pracy trenera i 

aktywnej postawy w realizacji projektów rozwojowych. 

2. Ciągłego doskonalenia się w zakresie wykorzystywania nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

3. Rozwijania swojej komunikatywności i kompetencji współpracy z 

zespołem. 
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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) 

222600 Zarządzanie kapitałem ludzkim 30 21 3 

224590 Trening pracy zespołowej i 

wykorzystania narzędzi menedżerskich przez 

pracowników 

30 21 3 

235870 Trening diagnozy potencjału 

pracowników, coachingu i mentoringu 
30 14 3 

234239 Nowoczesne formy i narzędzia rozwoju 

pracowników (e-learning) 
30 14 3 

236570 Emisja głosu 30 14 3 

237330 Projektowanie i ocena procesu 

szkoleniowego  
30 14 3 

razem 180 98 18 

Koordynator (osoba 

odpowiedzialna za 

podpisywanie 

certyfikatów) 

dr Dariusz Danilewicz 

E-mail: dariusz.danilewicz@sgh.waw.pl 

Tel.: 22 564 94 50 

 

Przedmioty należy wybrać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami w Wirtualnym 

Dziekanacie SGH. 
 

 


