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Metoda

• Metody jakościowe (inspirowane etnografią)
• Wywiad antropologiczny (otwarty)
• Badanie edukacji menedżerskiej (studenci pierwszego, piątego roku, 

studiów podyplomowych, MBA oraz menedżerowie) – łącznie ponad 
50 wywiadów



Kompetencje

• Kompetencja – pojęcie dotyczące osób i odnoszące się do wymiarów
zachowania leżącego u podstaw kompetentnego działania
(kompetencja behawioralna) (Boyatzis, 1982)

• Kompetencja – pojęcie związane z pracą i odnoszące się do dziedzin, 
w których dana osoba jest kompetentna (kompetencja funkcjonalna)
(Woodruffe, 1991) 

• Kompetencje - dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw
pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim
poziomie. (Filipowicz, 2004)



Kompetencje menedżerskie

• Techniczne
• Społeczne
• Konceptualne (Kanarski, 2005)

• Wiedza o organizacji
• Umiejętności przewodzenia i zarządzania ludźmi
• Zarządzanie zasobami
• Efektywna komunikacja (Armstrong & Stephens, 2005)



Kompetencje przedsiębiorcze

• Motywy
• Wiedza ogólne i specjalistyczna
• Cechy osobowe
• Poczucie własnej skuteczności
• Mechanizmy poznawcze (Bird 1995, Glinka, Gudkova, 2011)



Lider

• Lider to osoba, która ma możliwość wpływać za pomocą zasobów 
psychologicznych i instytucjonalnych na działania pracowników (Burns, 1978). 

• Liderzy to szczególni aktorzy społeczni tworzący globalną kulturę menedżerską 
(Hatch i in., 2010), i wzory zachowań oraz wyznaczający wartości, które mają 
ogromny wpływ na kierunki rozwoju organizacji. 

• Liderzy biznesu odgrywają aktywną rolę w ekonomicznym rozwoju środowiska 
organizacji, będąc inspiracją dla innych. Posiadanie charyzmy często nadaje im 
szczególną rolę (Hatch i in., 2010). 

• „Lider to jest osoba, której się słucha, czy za którą się podąża bez tego jakby 
służbowego mianowania. [Liderzy], którzy nie są menedżerami to są właśnie ci 
wszyscy wizjonerzy, innowatorzy, właśnie tacy eksperci. [PK]”.



Menedżer

• Rola menedżerów wynika zaś z władzy formalnej (Mintzberg, 1975). 
• Role są podzielone na trzy obszary: 1) interpersonalny, 2) informacyjny i

3) decyzyjny. 
• Jedną z ról w obrębie kategorii międzyludzkiej jest bycie przywódcą. Jako

liderzy, menedżerowie muszą wyznaczać cele, połączyć interesy organizacji z 
indywidualnymi potrzebami pracowników. 

• Zadaniem menedżerów jest przygotowanie warunków organizacyjnych i
materialnych, które wspierają działania pracowników, oraz motywowanie
zespołu do uzyskania celów. 

• Decydenci w organizacjach muszą zadbać o to, żeby wybór menedżerów
uwzględniał ich kompetencje oraz pasował do profilu organizacji (Wu, Lee, 
2007). 

• „Menedżer to jest osoba, której dano władzę. [TN]”.



Przedsiębiorca

• Przedsiębiorca jest najczęściej kojarzony przez studentów z 
kapitanem okrętu, który kieruje statek wraz z załogą na nieznane 
wody lub też jest porównywany do trenera, który prowadzi swoją 
drużynę do zwycięstwa. Jest więc to osoba, która łączy poniekąd 
osobę lidera i menedżera, ale ma jeszcze to „coś”, tj. przedsiębiorczą 
ciekawość i chęć do eksplorowania nowych terenów.

• przedsiębiorca kreatywny destruktor - lider -innowator (Schumpeter, 
1934) vs. arbiter wykorzystujące nadarzające się szanse, które widzi 
dzięki swojej wrażliwości przedsiębiorczej (Kirzner, 1973)



Kompetencje menedżerów - badania
Wiedza analityczna Umiejętności Postawy

 Pogodzenie ambicji różnych 
ludzi

 Rozwiązywanie sytuacji 
problemowych

 Wiedza analityczna i 
doświadczenie w 
reprezentowanym obszarze

 Wykształcenie kierunkowe
 Certyfikaty

 Cierpliwość
 Słuchanie
 Komunikacja
 Samodzielność
 Umiejętność podejmowania 

decyzji
 Formułowanie myśli
 Szybkie uczenie się
 Utrzymywanie dobrych relacji z 

otoczeniem
 Motywowanie ludzi
 Zdolność do radzenia sobie w 

sytuacjach stresowych

 Zaangażowanie/drive (lubić to i 
chcieć to robić)/ludzie, którzy się 
nie nudzą/wychodzenie z 
inicjatywą

 Otwartość na zmiany, otwarty 
umysł

 Entuzjazm
 Świeżość, młodość, otwartość –

pożądane cechy kandydatów
 Odwaga i asertywność
 Dystans do tego, co się robi
 Spontaniczność
 Odpowiedzialność za innych i za 

wyniki pracy
 Elastyczność



Kompetencje liderów - badania
Wiedza analityczna Umiejętności Postawy

 Połączenie umiejętności
technicznych i
interpersonalnych
(menedżerskich)

 Identyfikowanie problemów w
otoczeniu i skuteczne
poszukiwanie rozwiązań

 Interdyscyplinarność
 Myślenie koncepcyjne,

pozwalające na
strukturyzowanie kierunków
rozwoju firmy

 Planowanie strategiczne i
taktyczne

 Elastyczność
 Umiejętność syntezowania

informacji z różnych obszarów
 Wyrażanie własnych wartości
 Umiejętność współpracy z

otoczeniem; nawiązywanie
relacji z ludźmi

 Słuchanie ludzi
 Nadzorowanie pracy
 Umiejętności negocjacyjne
 Kompetencje przedsiębiorcze

– identyfikowanie i
wykorzystywanie szans dla
firmy

 Szacunek
 Wrażliwość (inżynier–artysta)
 Szerokie poglądy, kontakty z 

innymi, inny punkt widzenia
 Consistency, integrity (fair, 

etyczny)
 Zdolność do szybkiego 

reagowania i uczenia się



Kompetencje przedsiębiorców

Wiedza analityczna Umiejętności Postawy

 połączenie wiedzy na temat

rynku i jego potrzeb

 przewodzenia ludziom

 szybkie działanie
 umiejętność

nieszablonowego myślenia

 umiejętność
przewidywania

 wyobraźnia 

przedsiębiorcza
 nastawienie na tworzenie 

popytu

 kreowanie rynków 
 ciekawość

 odwaga

 proaktywna



Profesja kierownicza/zarządcza

• Pytając respondentów o menedżerów i liderów, usłyszałyśmy także 
historie o przedsiębiorcach. Wielu z naszych menedżerów okazuje się 
mieć cechy przedsiębiorcze i kilku z nich jest jednocześnie 
właścicielami firm. Z obrazu przedsiębiorcy przedstawionego przez 
naszych rozmówców widać, że są oni profesją pomiędzy 
menedżerami a liderami. W zależności od branży biznesowej, w 
której działają, używają nie tylko podstawowych umiejętności 
menedżerskich, lecz także czasami muszą być wizjonerami. Wówczas 
wszystkie przedstawione wyżej kompetencje sprowadzają się do 
jednej wspólnej kategorii i tworzą złożoną, zróżnicowaną profesję 
kierowniczą. 



Co dalej?

• Gdzie zmierzają uczelnie?
• Która postawa jest promowana?
• Kogo potrzebujemy dziś?

- Przedsiębiorczy Lider - Menedżer
• Co dalej?
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Edukacja - kierunek 
• studia przypadków
• mniejsze grupy - indywidualne podejście do rozwoju talentów
• proaktywna postawa
• przestrzeń do budowania relacji (networking)
• kreatywność
• otwarty umysł
• umiejętność stawiania pytania
• myślenie refleksyjne
• myślenie krytyczne
• poszukiwanie znaczeń
• świadomość
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Dziękujemy za uwagę!


