
Specjalność międzykierunkowa  
Kształtowanie kompetencji trenerskich 

Chcesz prowadzić zajęcia dydaktyczne, chcesz być trenerem, szkoleniowcem?  
Chcesz zdobyć drugi zawód?  
Chcesz lepiej kierować przedsiębiorstwem niż inni? 

Na studiach licencjackich wybierz przedmioty ze specjalności międzykierunkowej 
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI TRENERSKICH .  

 

Korzyści z ukończenia specjalności  

Specjalność kształtowanie kompetencji trenerskich przygotowuje do pełnienia roli wewnętrznego i 
zewnętrznego trenera biznesu/szkoleniowca odpowiedzialnego za rozwój zasobów ludzkich. Program 
specjalności międzykierunkowej pod nazwą kształtowanie kompetencji trenerskich stanowi pierwszy 
etap studiów dających pełne uprawnienia do nauczania dyscyplin ekonomicznych (w powiązaniu z 
kierunkiem) w instytucjach oświatowo-wychowawczych w kontekście Rozporządzenia MEN z 12 
marca 2009 oraz „Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela”.  
Ponadto specjalizacja rozwija kompetencje psychospołeczne i pedagogiczne, które w dobie 
współczesnej mogą przesądzić o sukcesie organizacji i ich pracowników. Certyfikat specjalności KKT 
jest dodatkową przepustką na rozmowach kwalifikacyjnych.  

Wiedza 
Po zrealizowaniu programu specjalności student zna i rozumie: 
1. Metody pracy z grupą uczącą się/szkoleniową, w tym 
specjalistyczne metody kształtowania umiejętności w nauczaniu 
dyscyplin ekonomicznych poprzez rozwiązywanie problemów 
dywergencyjnych oraz konwergencyjnych.  
2. Zasady i prawidłowości psychologiczne komunikacji, wpływu 
społecznego i współdziałania.  
3. Dynamikę grupy i wie, jak zastosować tę wiedzę w procesie 
skutecznego nauczania-uczenia się.  
4. Funkcję trenera-doradcy w kontekście zadań edukacyjnych i wie, 
jak uchronić się przed wypaleniem. 

Umiejętności 
Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: 
1. Wyjaśniać zjawiska społeczno-wychowawcze z perspektywy 
mechanizmów psychologicznych w innowacyjnym kształceniu.  
2. Zastosować teorie psychologiczne w stymulacji aktywności i 
rozwoju (indywidualnego i społecznego) w praktyce edukacyjnej.  
3. Operować pojęciami z zakresu metod i technik nauczania treści 
ekonomiczno-społecznych.  
4. Optymalnie dobierać strategię, formy i metody w kontekście 
zakładanych celów poznawczych i kształcąco-wychowawczych z 
uwzględnieniem etapu rozwoju grupy, a także różnic kulturowych;  
5. Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w grupie treningowej oraz 
stosować w praktyce zasady ograniczania stresu.  
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Inne kompetencje 
Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje postawę: 
1. Społecznej odpowiedzialności w pracy trenera.  
2. „Uważną” na siebie i innych. 
3. Krytyczno-twórczą wobec sposobu funkcjonowania instytucji 
kształcąco-wychowawczych.  

 
 



Przedmioty specjalności międzykierunkowej 
Wymiar godzin  

 Nazwa przedmiotu ST i 
N(P) 

N(S-N) 
Punkty 
ECTS 

120710 Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 15+7 3 
121160 Komunikacja interpersonalna 30 15+7 3 
121360 Trening przedsiębiorczości 30 15+7 3 
136330 Psychologia stosowana 30 15+7 3 
136320 Psychologia społeczna 30 15+7 3 
136400 Warsztaty umiejętności  
trenerskich   

30 15+7 3 

136380 Trening ograniczania stresu    30 15+7 3 

Przedmioty 
OBOWIĄZKOWE  

tworzące 
specjalność: 

razem 210 112+42=154  21 

Łączna liczba 
punktów ECTS 
(18-21) 

Integralną częścią specjalności międzykierunkowej są praktyki 
realizowane we współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, 
edukacyjno-wychowawczymi lub firmami szkoleniowymi, łącznie w 
wymiarze 120 godz. 

Koordynator (osoba odpowiedzialna 
za podpisywanie certyfikatów) 

dr Lidia Jabłonowska 

Adres mailowy lidia.jablonowska@sgh.waw.pl  

Telefon KRKL 22.564.9451 

Aktualizacja  Program obowiązuje od roku akademickiego 
2011/2012 

 
 
Formalności: Przedmioty należy wybrać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami w 
Wirtualnym Dziekanacie. 
 
Kierownik specjalności: 
dr Lidia Jabłonowska 
  
Sekretariat specjalności: 
Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Al. Niepodległości 162 
02-554 Warszawa  
Budynek Główny, pokój 102 (I piętro) 
Telefon:        (22) 564 94 50 
Telefon/fax: (22) 564 94 
Opłata za świadectwo specjalności wynosi 30 zł. 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 
 



Kształtowanie Kompetencji Trenerskich 
(studia licencjackie) 

 
 

Studenci specjalizacji międzykierunkowej Kształtowanie Kompetencji Trenerskich SGH 
zobowiązani są do odbycia praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin. Celem praktyki 
jest zapoznanie się z organizacją pracy instytucji, jej dokumentacją, wykonanie czynności 
asystenckich w prowadzeniu zajęć oraz poznanie specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej 
placówki. 
 
Praktyka może być realizowana w placówkach lub organizacjach kulturalno-oświatowych 
(np. domy kultury), szkolnych (szkoły zawodowe, technika i średnie ogólnokształcące), 
edukacyjnych (np. Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, kluby 
pracy), wychowawczych (Ośrodki Opiekuńczo-Wychowawcze) lub firmach szkoleniowych. 
 
Wyboru miejsca praktyk studenci dokonują samodzielnie. Odbycie praktyki wymaga 
wcześniejszej akceptacji koordynatora specjalizacji oraz  uzyskania skierowania do placówki 
lub firmy wskazanej przez studenta.  
 
Po zakończeniu praktyk student powinien złożyć w KRKL następujące dokumenty: 
 

1. Raport z praktyki (dziennik praktyk), w którym opisane są wszystkie dni praktyki z 
uwzględnieniem godzin (jednorazowo nie więcej niż 6 godzin) i wykonywanych 
czynności/zadań.  Raport wymaga potwierdzenia przez opiekuna praktyki (z pieczątką). 

2. Dziennik praktyk powinien kończyć się zaświadczeniem o odbyciu praktyki i 
pozytywnym zaliczeniu praktyki. Zaświadczenie winno być opatrzone podpisem i pieczątką 
kierownika jednostki przyjmującej praktykanta.  



WYTYCZNE  
do praktyki pedagogicznej (120 godzin)  

 
 

Zadania studenta odbywającego praktykę 
 
Zapoznanie się z organizacją pracy instytucji i jej dokumentacją. 
  
Realizując to zadanie student powinien poznać: 

1. Ogólną organizację instytucji (schemat organizacyjny). 
2. Powiązanie instytucji ze środowiskiem. 
3. Formy pracy i ofertę instytucji. 

 
Wykonanie czynności asystenckich. 
 
Obejmować one powinny: 

1. Pomoc w przygotowaniu zajęć w zakresie czynności wskazanych przez opiekuna 
praktyki, dotyczących, np. formułowania celów zajęć, doboru metod, doboru środków 
dydaktycznych, wykonywania pomocy                   i materiałów dydaktycznych. 

2. Obserwacja pracy osób prowadzących zajęcia.  
3. Pełnienie funkcji asystenckich podczas zajęć dydaktycznych. 
4. Projektowanie sytuacji dydaktycznych (procesu szkoleniowego) według wskazówek i 

w konsultacji z opiekunem praktyki.  
5. Prowadzenie zajęć w parze z trenerem/szkoleniowcem/nauczycielem lub samodzielnie 

według wybranych lub wskazanych przez opiekuna praktyki metod.   
 
Poznanie wychowawczo-opiekuńczej pracy placówki edukacyjnej. 
 
Podczas realizacji tego zadania student powinien zapoznać się z: 

1. Pracą wychowawczą poprzez pomoc w przygotowaniu i czynnym uczestniczeniu, np. 
w lekcji wychowawczej/spotkaniach wychowawczych (ewentualnie samodzielnie je 
przeprowadzić). 

2. Pracą samorządu, np. uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich. 
3. Formami i metodami rozwijania zainteresowań uczniów.  

 
Ponadto jeśli w okresie trwania praktyki w szkole będę miały miejsce posiedzenia Rady 
Pedagogicznej, komisji przedmiotowych, spotkania z rodzicami – studenci powinni w nich 
uczestniczyć. 

 
 


