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Celem studiów podyplomowych jest wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu 
kierowania, zarządzania, socjologii organizacji, ekonomii, psychologii, podstaw prawa w zakresie 
zarządzania zespołami ludzkimi w służbach mundurowych. Treści prezentowane będą w dwóch 
perspektywach tematycznych. W pierwszej kolejności omawiane są indywidualne uwarunkowania 
kierowania i zachowań jednostki. W dalszej kolejności omówione zostaną społeczno–
psychologiczne oraz prawne mechanizmy zachowania jednostki, w tym określenia wpływu 
zarządzania grupą i jej wpływu na jednostkę. Wiedza ta stanowić będzie podstawę dla drugiej 
perspektywy praktycznej - wyjaśnienia mechanizmów działań menadżerskich w kontekście decyzji 
zarządczych, kształtowania relacji przełożony – podwładny oraz radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktowych. 
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do zajmowania podstawowych stanowisk 
kierowniczych w strukturach administracji państwowej szczebla centralnego, wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego, a w szczególności: urzędów administracji państwowej, w tym Wojska, 
Najwyższej Izby Kontroli, Kontroli Skarbowej, Banków, Placówek Oświatowych, Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, jak również w instytucjach krajowych 
i międzynarodowych związanych z funkcjonowaniem zarządzania i kierowania ludźmi. 
 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY 

 
rozwiązywanie konfliktów w organizacji, podstawy komunikacji interpersonalnej, socjologia 
zarządzania, podstawy negocjacji, współczesne teorie organizacyjne, podstawy psychologii, podstawy 
prawne zarządzania i kierowania, bezpieczeństwo zarządzania zasobami ludzkimi, etyka zawodowa 
służb mundurowych, zasoby ludzkie w organizacji mundurowej, taktyka i techniki interwencji, 
współdziałanie w zespole 
 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 
 podanie o przyjęcie na studia 
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia - oryginał do wglądu 
 kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Pekao S.A. numer rachunku:  41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 
 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych 
WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, pokój 103; tel. 89 534 71 53 wew.28, kom. 519 062 006 
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