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Załącznik do uchwały nr 350 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów menedżerów kultury” 

 
 

Przedmiot 
Liczba 
godzin 

Liczba 
ECTC 

Zarządzanie czasem 6 2 

Crowdfunding 4 2 

Ekonomika kultury 12 5 

Podstawy zarządzania  8 5 

Zarządzanie projektami 8 3 

Zarządzanie personelem 8 4 

Plan marketingowy.  12 4 

Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem internetu  
i mediów społecznościowych 

6 2 

Sponsoring 6 2 

Kontakty z mediami 4 1 

Coaching dla menedżerów kultury 6 2 

Psychologia pracy zespołowej 12 2 

Wywierania wpływu 4 1 

Negocjacje 6 2 

Podstawy zarządzania finansami 12 6 

Źródła finansowania kultury. Fundusze UE 10 3 

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej  
w sferze kultury 

8 2 

Umowy handlowe 6 2 

Kontrakty menedżerskie 4 1 

Zamówienia publiczne  6 2 

Dyplomacja kulturalna 4 1 

Kreowanie marki na rynku kultury 6 2 

Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji (siebie) 8 1 

Aspekty podatkowe wybranych form działalności 
gospodarczej 

4 1 

Prawo autorskie 10 2 

Liczba godzin/ECTC 180 60 

 
 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 
 

Wiedza Student: 
1) zna podstawowe zasady funkcjonowania rynku w gospodarce; 
2) zna sposoby działania państwa na wybranych rynkach;  
3) zna związki między polityką gospodarczą, kulturalną  

i finansową państwa; 
4) zna tradycyjne i najnowsze sposoby finansowania działalności 
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w sferze kultury wykorzystywane w różnych krajach; 
5) zna podstawowe wskaźniki skuteczności i efektywności 

działalności w sferze kultury; 
6) posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów 

zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa; 
7) wie jak powiązać strategię firmy z budowaniem jej wizerunku; 
8) posiada wiedzę na temat pracy w grupie i pojawiających się 

pozytywnych i negatywnych zjawisk grupowych; 
9) zna różne role społeczne pracowników oraz style kierowania; 
10) zna teoretyczne podstawy władzy i zasady budowania 

przywództwa; 
11) zna nowoczesne teorie motywowania pracowników; 
12) zna istotę marketingu i jego rolę w zarządzania organizacjami 

w sferze biznesu i poza nim; 
13) zna nowoczesne instrumenty marketingu i zasady tworzenia 

strategii marketingowych; 
14) zna podstawowe strategie finansowania; 
15) zna zasady planowania finansowego; 
16) zna strategie negocjacyjne; 
17) zna metody prowadzenia strategii problemowych; 
18) zna dystynkcje między: dyplomacją publiczną, dyplomacją 

kulturalną, promocją kultury, promocją poprzez kulturę;  
19) zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez 

instytucje kultury; 
20) wie, jak należy rozumieć pojęcie: kontrakt menedżerski; 
21) zna zasady reprezentacji w spółkach; 
22) zna rodzaje umów o pracę z menedżerem; 
23) zna dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności  

w sferze kultury. 
 

umiejętności Student: 
1) potrafi przeprowadzić proste analizy ekonomiczne; 
2) potrafi identyfikować źródła informacji na temat współczesnych 

wyzwań zarządzania, rozumie współczesne wyzwania 
zarządzania, główne dylematy oraz paradoksy; 

3) potrafi zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu lub porażki 
przedsiębiorstwa na rynku; 

4) potrafi identyfikować interesariuszy organizacji; 
5) umie sformułować strategię konkurowania konkretnego 

przedsiębiorstwa lub jego obszaru biznesowego 
6) potrafi formułować cele marketingowe i oceniać stopień ich 

osiągania; 
7) potrafi identyfikować interesariuszy przedsiębiorstwa/ 

organizacji, grupy adresatów działań marketingowych; 
8) potrafi sporządzić plan marketingowy; 
9) potrafi wykorzystać media społecznościowe i internet do 

kreowania wizerunku organizacji/artysty;  
10) potrafi pracować w grupie (diagnozować i przestrzegać norm 

grupowych); 
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11) potrafi kierować grupą i wykorzystywać zjawiska grupowe; 
12) potrafi kreować pozycję przywódcy na bazie podstaw władzy; 
13) potrafi motywować pracowników metodami finansowymi  

i pozafinansowymi; 
14) potrafi przygotować się do negocjacji;  
15) potrafi dobrać strategię negocjacyjną w zależności od własnej 

pozycji i rodzaju partnera w negocjacjach; 
16) potrafi osiągać korzystne cele w negocjowaniu pozycyjnym 

stosując poznane techniki i metody; 
17) wie jak stosować i bronić się przed trikami negocjacyjnymi; 
18) potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska finansowe; 
19) potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce 

identyfikowania i rozstrzygania dylematów zarządzania 
strumieniami  finansowymi; 

20) potrafi analizować klauzule kontraktowe; 
21) potrafi identyfikować wady i zalety dwóch podstawowych 

umów o pracę menedżera; zgodnie z Kodeksem pracy  
i umowami cywilnoprawnymi. 

inne kompetencje Student: 
1) poznaje szeroko rozumiane ekonomiczne aspekty prowadzenia 

działalności w sferze kultury, ma świadomość roli 
międzynarodowych kontaktów i roli partnerskich relacji sfery 
kultury, przemysłów kreatywnych i tradycyjnego biznesu; 

2) posiada konkretną bazę do zbudowania w grupie pracowników 
swojej pozycji jako członka grupy, jej kierownika, przywódcy; 

3) ma zrozumienie dla kultury jako wartości autotelicznej, przy 
jednoczesnym dostrzeżeniu siły kultury i jej potencjału 
kreatywnego, który znajduje odzwierciedlenie w ekonomii, 
współczesnych stosunkach międzynarodowych i relacjach 
politycznych;  

4) wykazuje zrozumienie, że orientacja marketingowa nie jest 
jednoznaczna z komercjalizacją kultury; 

5) jest świadom konieczności ciągłego identyfikowania szans  
i zagrożeń w otoczeniu organizacji  dla osiągania celów 
instytucji kultury; 

6) wykazuje zdolność do krytycznej oceny źródeł informacji 
rynkowych. 

Metody 
dydaktyczne 

wykłady, analiza przypadków, gry symulacyjne, dyskusja, praca  
w grupach, warsztaty. 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 

tradycyjny egzamin, aktywność w czasie zajęć, sporządzanie 
raportów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności: (plan 
marketingowy, oferta sponsorska, biznesplan), egzamin końcowy. 

 


