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wego, ale w ostatnich latach szczególnie widoczny jest rozwój tej formy
w odniesieniu do pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz adepW tym artykule

1.
Problem doskonalenia kompetencji osób na stanowiskach kierowniczych
h
kompetencji dla prowadzenia i rozwoju organizacji gospodarczych, a z drugiej

stwac
(np. e-learning, assessment center, coachin
resowaniem.
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edycji studiów

Termin „

kompetencje

czasu w nau-

-

chowania.

próby

ustalania kierunków

jnych dla poszczególnych
dzania o charakterze ogólnym, jest bowiem –
kompetencji praktycznych [6].

–
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metoda topl
metoda down-

motywacji osób na stanowiskach kierowni
M. Armstrong wskazuje
trzebny,
i pewien doping

wsparcie
1].

skie,

,

nia oraz utrzy-

Z przedstawionych wybranych analiz

[4].
istotne znaczenie kompezacji i gospo-

G. Giersz
który stano

darki opartej na wiedzy. K
szkolnej i akademickiej oraz
szczeble kariery
ni akademickich, firm doradcz
-learning,
w
opracowania zostanie zwrócona uwaga szczególnie na studia podyplomowe orzych, szczególnie w ostatnim 25-leciu.
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najmniej wypubliczne,
-line.
-4 semestry
cu w soboty
-2 zjazdy

i niedziele), a przy systemie ond
i
pracy dyplomowej

wa
pracy.
Wiele renomowanych uczelni posiada w swojej ofercie dydaktycznej kilkaok. 170-180 tys. osób w skali roku.
erskim zwra-

wania strategii rozwojowych firm, prowadzenia a

i pomiaru wyników procesu doskonalenia kompetencji na studiach podyplomozmiany w sferze kompetenzawodow i sytuacj

. J. Szaban,

z prac
, zalicza do gruzinne,
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9].
wielu ju
sowan

oraz wielu innych problemów.

3. Opinie uczestników studiów podyplomowych z zakresu
Studia p

i rozwoju firmy” [11]
e
Program analizowanych studiów podyplomowych obejmuje 13 przedmiotów
oraz seminarium dyplomowe i napisanie pracy ko
studiów
[11]:
metody i techniki negocjacji (40 godz.),
(20 godz.),

demickim z innych uczelni
(np. z Akademii Górniczobiorstwach i instytucjach publicznych. Uczestnikami
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sukcesorów).

Za

– obok charakterystyki respondentów –

cji studiów 1
tych studiów podyplomowych
cje zorganizowane w latach: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. Wybór ten
25-37 uczest-

,
poddano przedmiot „Komunikacja w organizacji”, który jest prowadzony w wysokim wymiarze godzinowym (30 godzin). Jest to pona
komunikacji w organizacjach.
37 uczestników, w tym
zne, 11 osób studia techniczne,
nych, socjologicznych, filologicznych, medycznych i rolniczych. Siedemnastu
-2 lata temu
-10 lat temu (3 uczestników) i ponad 15 lat temu (4 uczestników).
h studiów podyplomowych, a pozoW tabeli 1 przedstawiono porównanie struktury uczestników analizowanych
studiów
nomiczne i inne (np. prawnicze, filologiczne czy psychologiczne) w trzech kolejnych edycjach.

1

analizow

– kierownikowi organizacyjnemu
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Tabela 1. Struktura uczestników studiów podyplomowych z zakresu

Lp.

1
2
3

Kierunki posiadanego
enia
Techniczne
Ekonomiczne
Inne kierunki

nie kierunków ich

procentach w latach:
2008/2009
(N = 37)
29,7
43,2
27,1

2009/2010
(N = 30)
26,7
53,3
20,0

2010/2011
(N = 25)
28,0
24,0
48,0

.
onym poziomie (ok. 30%), a w dwóch pozostae tendencja do wysokiego
-5 lat temu), a ponadto

%tych studiów podyplomowych, co wskazuje na korzystne tendencje, w otoczeniu
rynkowym, dla
owa-

Tabela 2

encji w strukturze ocen
– tak jak w przypadku innych przedmiotów –

dyatniej edycji
w zakresie potrzeb szkoleniowych.
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Tabela 2. Ocena przedmiotu „Komunikacja w organizacji” wykonana
przez uczestników studiów podyplomowych w latach 2008-2011
Lp.

-5 w latach:

Kryteria oceny

1

2008/2009

2009/2010

2010/2011

4,43

4,63

4,12

4,27

4,67

4,08

4,41

4,53

4,12

4,46

4,67

4,12

4,38

4,53

4,12

programowych
2

Poszerzenie posiadanej
wiedzy

3
widzenia wykonywanej
pracy
4
widzenia rozwoju osobistego
5
posiadanej wiedzy i umie-

ustalenia opinii na temat takich elementów, jak: organizacja
do zakresu aktywnych metod nauczania.
Ogólna ocena analizowanych studiów podyplomowych jest wysoka i ich

4. Podsumowanie
oskonalenia i rozwo-
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przy organizacji tych studiów, a nie tylko do celów merkantylnych. Istotne znacy wzrost

studiach podyp
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POSTGRADUATE STUDIES AS A FORM OF MANAGERIAL
COMPETENCES’ DEVELOPMENT
Summary
The article shows the meaning of postgraduate studies in the process of
managerial competences’ formation. Postgraduate studies have already had
a long tradition in the polish education system and professional development.
However, over the last few years the development of this form is particularly
visible in relation to employees on the executive positions or entrants to managerial positions.
This study determines the place of postgraduate studies among others
forms of managerial professional development and presents the analysis of
postgraduate studies participants’ opinion conducted by Management Department
.

