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Tytuł/stopień naukowy 

imię i nazwisko 

mgr Aleksandra Surma 

Tytuł zajęć (po polsku i 

angielsku) 

Przywództwo – analiza wybranych zagadnień 

Leadership - study of selected topics 

Liczba godzin, ECTS, 

język  

30h, 3 ECTS, język polski 

Forma zajęć*, semestr Konwersatorium, semestrzimowy, semestrletni 

Teams czy Wirtualny 

Kampus (w przypadku 

zajęć prowadzonych  

zdalnie)**   

Forma zdalna - Teams 

Czy, a jeżeli tak, to jaka 

część zajęć jest 

planowana w formie 

zdalnej w przypadku 

zniesienia ograniczeń w 

prowadzeniu zajęć w 

sposób tradycyjny  

W przypadku zniesienia ograniczeń nie jest planowana forma 

zdalna prowadzenia zajęć.  

Czy zajęcia są 

dedykowane  kierunkowi 

Kreatywność 

społeczna*** Tak/ Nie 

TAK. 

Krótki opis Celem zajęć jest wprowadzenie do omawianej tematyki 

przywództwa. Podczas zajęć zostaną omówiona zostanie 

historia pojęcia, rodzaje i teorie przywództwa. Przedstawione 

zostaną i poddane analizie sylwetki różnych przywódców, 

którzy zapisali się na kartach historii, jak również tych 

współczesnych.  Uwaga skupiona zostanie również na osobie 

lidera, postawach i wartościach, stylach kierowania jak i 

sposobach komunikacji w organizacji.  

Wykaz tematów -  Historia pojęcia przywództwa 

- Paradygmaty przywództwa 

- Przywództwo transformacyjne, transakcyjne 

- Przywództwo techniczne, edukacyjne i wojskowe 

- Przywództwo a zarządzanie - różnice 

- Rola lidera w organizacji 

- Sposoby komunikacji w organizacji 

Forma zaliczenia Aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach, test 

Efekty uczenia się 

(wiedza; umiejętności, 

kompetencje)**** 

Wiedza: Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć  

i zagadnień związanych z przywództwem. Wie jakimi 

wartościami powinien cechować się lider i jak komunikować 

się w zespole.  

 

Umiejętności: Student potrafi na podstawie opisu zdefiniować  

o jakim rodzaju przywództwa jest mowa. Potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę, kierując i przewodząc grupą oraz 

współpracując z nią. 

 



Kompetencje: Student posiada zdolność współpracy w grupie, 

tworząc interdyscyplinarne zespoły badawcze. Rozumie rolę 

przywództwa we współczesnym świecie. 

Czy zajęcia były 

oferowane w 

poprzednich 3 latach 

(jeżeli tak, kiedy)  

Te zajęcia nie były oferowane w poprzednich latach.  

Były oferowane zajęcia podobnie tematyczne: Wybrane oblicza 

przywództwa (sem. Letni 2019/2020) oraz Rola lidera w 

organizacji (sem. Zimowy 2019/2020) 
 

* Sugerowaną formą zajęć, ze względu na zapisy w planach studiów, jest konwersatorium 

** Sugerowaną planowaną formą zajęć, ze względów zagrożeń epidemiologicznych, jest forma zdalna 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 

**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 

ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 

się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  

efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 

uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności 


