Kurz manažerské psychologie
Odborný garant kurzu: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Charakteristika studujících: Kurz je určen absolventům vysokých škol technického
a přírodovědného zaměření, kteří pracují jako manažeři v malých a středních podnicích.
Charakteristika kurzu: Dvousemestrové kombinované studium s převažující prezenční formou
a s podporou e-learningových studijních a informačních materiálů. Cílem kurzu je seznámit
studující se základy psychologických a sociálních disciplin, se základními technikami
komunikace a práce s lidmi a s metodami, které umožní efektivní využití lidských zdrojů.
Kurz je rozvržen do pěti modulů v rozsahu 8 – 32 hodin prezenční výuky. Každý modul dále
představuje minimálně 10 hodin práce s elektronickým studijním prostředím a 40 hodin
samostatného studia.
Manažerem studia zajišťujícím jeho organizaci a studijní poradenství bude Mgr. Šárka
Doubravová, CDV TU v Liberci.
Přijetí ke studiu: podmínkou přijetí ke studiu je ukončené VŠ vzdělání nebo úplné střední
vzdělání a alespoň 3 roky praxe jako řídící pracovník. Přihlášky zasílejte na adresu: Technická
univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášky: do 15. září.
Kurz bude otevřen v případě, že počet uchazečů bude větší než 15.
Cena kurzu: v současné době nepřevýší 13.600,- Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuta základní
studijní literatura.
Zakončení studia: Studium je zakončeno splněním všech předepsaných studijních povinností.
Absolventi kurzu obdrží osvědčení podle §60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Osvědčení bude obsahovat výkaz absolvovaných předmětů včetně klasifikace.
Studijní plán
Kurz je dvousemestrový, prezenční výuka je organizována o víkendech, v každém semestru
6 víkendových dnů. Zkoušky (zk) probíhají formou testu nebo semestrální práce a rozpravy.
Zápočty (z) formou testu nebo semestrální práce nebo aktivní účastí na praktickém výcviku.

Základy psychologie
Základy sociální psychologie
Základy sociologie
Sociální komunikace
Psychologie v ekonomické praxi
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Celkem hodin výuky
Celkem zkoušek + zápočtů
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Název předmětu
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Tento studijní modul vznikl v rámci projektu ESF, operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Psychologie pro manažery (PSYMAN).

