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UCHWAŁA  NR  R.0000.194.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

 
ustalenia programu studiów podyplomowych Strategic Leadership 

 

Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat 

ustala:  

 

 

§ 1 

 

Program studiów podyplomowych Strategic Leadership.  

 

 

§ 2 

 

Program studiów podyplomowych Strategic Leadership, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.194.2020 z 24 września 2020 r. 

 

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów  

The aim of post-graduate studies Strategic Leadership, conducted in English language, is to provide 
students (especially managerial staff) with theoretical-practical knowledge how to manage organizations 
strategically in complex and hostile environment.  
Consequently, the programme of the course was prepared after discussions with managers of different 
companies with regards to required competences to strategically manage organizations and lead people. 
Achieving a very high level of those competences will be achieved by professional interactive workshops in 
English conducted by both scientists (Polish and foreign ones) and managers (Polish and foreign ones).  
 
The studies are addressed to: 
 
•  managers who want to develop strategic leadership competences,  
•  workers who plan to develop their career path in the direction of dealing with managerial and strategic 
leadership issues, 
•  current and future leaders. 
 
After graduating, the student will receive the diploma(s). 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

1. Fundamentals of management (basic processes connected with managerial functions like 
planning, organizing, leading, and controlling). 

2. English level – at least B1. 

 

3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu 

Symbol Opis efektów uczenia się Odniesienie do charakterystyk 
poziomów 6-8 drugiego stopnia 
typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego / 
charakterystyk poziomów drugiego 
stopnia typowych dla kwalifikacjo o 
charakterze zawodowym 

KNOWLEDGE 

STLS01_W1 (S)he represents wide knowledge within both the concept P7S_WG , P7S_WK 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunku): Strategic Leadership 
  

Liczba godzin 152 
(min. 140) 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 30) 

30 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Katarzyna Piórkowska 

e-mail: 
katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl 

Telefon: 
      

Pok./bud. 
823Z 
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STLS01_W2 
 
 
STLS01_W3 
 

of micro-foundations in strategic management and 
strategic leadership in terms of the conceptualization, 
hallmarks, and complexity. 
(S)he represents wide knowledge about creating and 
developing strategic leadership. 
 
(S)he represents wide knowledge about the determinants 
and effects of strategic leadership.  

 
 
P7S_WG , P7S_WK 
 
 
P7S_WG , P7S_WK 

SKILLS 

STLS01_U1 
 
 
STLS01_U2 
 
 
STLS01_U3 
 

(S)he is able to explain theoretical aspects of both micro-
foundations in strategic management and the strategic 
leadership concept.  
 
(S)he is the able to develop strategic leadership and 
implement competences of creative and entrepreneurial 
problem solving.  
 
(S)he is able to use learned adaptive abilities and 
strategically manage organizations/teams/individuals in 
complex and turbulent environment. 

P7S_UK, P7S_UW, P7S_UO, 
P7S_UU 
 
 
P7S_UK, P7S_UW, P7S_UO, 
P7S_UU 
 
 
P7S_UK, P7S_UW, P7S_UO, 
P7S_UU 
 

SOCIAL COMPETENCES 

STLS01 _K1 
 
STLS01_K2 
 
 
STLS01_K3 
 
 
STLS01_K4 

(S)he  perceives necessary strategic behaviour.  
 
(S)he communicates with environment to implement 
strategic leadership in the organization. 
 
(S)he is aware of the professional and ethical behaving 
importance in each area of managing organizations.  
 
(She) creates and develope interpersonal relationships as 
well as cooperates and influence the climate of strategic 
leadership in the organization.  

P7S_KO, P7S_KR 
 
P7S_KO, P7S_KR 
 
 
P7S_KO, P7S_KR 
 
 
P7S_KO, P7S_KR 

   
 

 

4. Program studiów     

 Lp. Przedmiot / moduł 
Przedmiot/moduł w 
języku angielskim 

Liczba 
godzin 
łącznie 

Liczba  
godzin 
teoretycznych 

Liczba 
godzin 
praktycznych 

Punkty 
ECTS 

P1-
STLS01 

Mikrofundamenty w 
zarządzaniu 

Microfoundations in 
Management 

12 6 6 4 

P2-
STLS01 

Przywództwo 
strategiczne - 
koncepcja 

Strategic leadership 
– concept 

8 4 4 1 

P3-
STLS01 

Przywództwo 
strategiczne - cechy 

Strategic leadership 
– hallmarks 

8 4 4 1 
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P4-
STLS01 

Przywództwo 
strategiczne – 
behawioralna, 
poznawcza i 
społeczna złożoność 

Strategic leadership 
– behavioural, 
cognitive, and social 
complexity 

8 4 4 1 

P5-
STLS01 

Strategiczne 
myślenie 

Strategic Thinking  12 4 8 4 

P6-
STLS01 

Strategiczne 
myślenie projektowe 

Strategic Design 
Thinking 

12 4 8 3 

P7-
STLS01 

Strategiczna 
uważność 

Strategic 
Mindfulness 

12 4 8 4 

P8-
STLS01 

Medytacja w 
przywództwie 

Meditation in 
Leadership 

8 2 6 1 

P9-
STLS01 

Kreatywność w 
biznesie 

Business Creativity 
Practice 

16 8 8 4 

P10-
STLS01 

Przedsiębiorczość w 
przywództwie 

Entrepreneurship in 
Leadership Practice 

8 4 4 1 

P11-
STLS01 

Przywództwo i 
budowanie zespołu 

Leadrship and 
Building Teams 

8 4 4 1 

P12-
STLS01 

Komunikacja w 
przywództwie 

Communication in 
Leadership 

8 4 4 1 

P13-
STLS01 

Rola heurystyk i 
uprzedzeń w 
przywództwie 

Heuristics and Biases 
in Leadership 

8 4 4 1 

P14-
STLS01 

Wizerunek osobisty 
przywódcy  

Personal Brand in 
Leadership 

8 4 4 1 

P15-
STLS01 

Inteligencja 
emocjonalna w 
przywództwie 

Emotional 
Intelligence in 
Leadership 

8 4 4 1 

P16-
STLS01 

Konsultacje 
fakultatywne 

Facultative Meetings 8 6 2 1 

Suma: 152 74 86 30 

 

5. Metody i narzędzia dydaktyczne 

M1-  Wykład+prezentacje 
M2-  Ćwiczenia grupowe 
M3-  Studia przypadków 
M4  -Warsztaty i prezentacje grupowe 
M5 – Sesje interaktywne 
 

6. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowująca) 

O1- Praca grupowa - ocena formująca 
O2- Ćwiczenia indywidualne – ocena formująca 
O3- egzamin końcowy (ocena podsumowująca) 
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7. Kwalifikacja cząstkowa PRK 

Poziom 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


