
 

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 

28.09.2022-02.10.2022 

od godz. 20.00 

Studia stacjonarne II stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Human Resources w nowoczesnej organizacji 

I rok Rejestracja na przedmioty obowiązkowe: 
- Metodologia nauk społecznych 
- Stratyfikacja społeczna 
- Ilościowa analiza danych 
- Trening interpersonalny 
- Techniki rekrutacji i selekcji na współczesnym rynku pracy 
- Zarządzanie personelem we współczesnych organizacjach 
- Seminarium magisterskie: studia literaturowe (A)  
 

Przedmioty do wyboru: 
Seminarium specjalizacyjne HR* ( do wyboru)*: 

a) Komunikacja interpersonalna 
b) Kompetencje interpersonalne w organizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II rok 

Przedmioty obowiązkowe: 
- Globalne procesy społeczne  
- Badania ewaluacyjne 
- Prawo pracy 
 

Przedmioty do wyboru: 
Budowanie zespołu – warsztat specjalizacyjny HR-3A (do wyboru): 

a) Budowanie zespołu z wykorzystaniem kreatywnych metod rozwiązywania 
problemów  

b) Wsparcie superwizyjne w rozwoju zespołu  
Kompetencje interpersonalne w pracy menedżera – warsztat specjalizacyjny HR-
3B(do wyboru): 
       a) Modelowanie kompetencji interpersonalnych lidera zespołu pracowniczego  
       b)Delimitacja i rozwój kompetencji miękkich menedżera w zarządzaniu zespołem  
Współpraca z otoczeniem – seminarium specjalizacyjne HR-3 (do wyboru): 

a) CSR and employer branding 
b) Relacje z interesariuszami w nowoczesnej organizacji 

Zarządzanie zespołem – seminarium specjalizacyjne HR-3B (do wyboru): 
     a) Efektywność pracy w grupie zadaniowej  
     b) Doskonalenie efektywności pracy w zespole – metody i narzędzia  

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 



 
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA 

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 

28.09.2022-02.10.2022 

od godz. 20.00 

Studia stacjonarne II stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Socjologia biznesu i nowych mediów 

I rok Rejestracja na przedmioty obowiązkowe: 
- Metodologia nauk społecznych 
- CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu 
- Ilościowa analiza danych 
- Socjologia biznesu 
- Seminarium magisterskie 
 

Przedmioty do wyboru: 
Psychologiczna aspekty biznesu – wykład specjalizacyjny S1* ( do wyboru)*: 

a) Psychologia w biznesie 
b) Psychologia w zarządzaniu 

Społeczeństwo informacyjne – wykład specjalizacyjny S1* ( do wyboru)*: 
a) Przestrzeń społeczna Internetu jako wyzwanie badawcze 
b) Społeczeństwo w dobie Internetu – uwarunkowania i konsekwencje transformacji 

kulturowych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II rok 

 
Przedmioty obowiązkowe: 
- Globalne procesy społeczne  
- Badania ewaluacyjne  
- Przywództwo w organizacjach - teoria i praktyka  
- Zachowania i sieci konsumenckie 
- Warsztat specjalizacyjny S-3: Projektowanie przestrzeni wirtualnej   
 

 

 

  


