
ROZWÓJ KOMETENCJI MENADŻERSKICH – KLUCZOWE ORIENTACJE: 

Orientacja strategiczna: 
 

• Określanie celów i priorytetów,  

• Analiza strategiczna,  

• Kształtowanie wizerunku (w tym CSR!),  

• Przedsiębiorczość,  

• Innowacyjność.  
 

Zarządzanie przedsiębiorstwem:  
 

• Prowadzenie działalności gospodarczej 
(obszar prawny i administracyjny),  

• Zarządzanie jakością,  

• Zarządzanie finansami,  

• Zarządzanie procesami,  

• Zarządzanie zmianą,  

• Zarządzanie wiedzą,  

• Zarządzanie relacjami z klientami. 
 

Skuteczność menadżerska:  
 

• Rozwiązywanie konfliktów,  

• Podejmowanie decyzji,  

• Orientacja na cel,  

• Radzenie sobie ze stresem,  

• Rozwiązywanie problemów. 

Przywództwo:  
 

• Inspirowanie i budowanie 
zaangażowania,  

• Budowanie relacji ze 
współpracownikami,  

• Kształtowanie kultury organizacyjnej,  

• Tworzenie i upowszechnianie wizji,  

• Wywieranie wpływu,  

• Etyczność i moralność.  
 

Zarządzanie zespołem:  
 

• Pozyskiwanie pracowników,  

• Ocena pracowników,  

• Rozwój pracowników,  

• Motywowanie pracowników,  

• Delegowanie zadań i uprawnień. 

Komunikacja i wykorzystanie informacji:  
 

• Efektywna komunikacja,  

• Negocjowanie,  

• Prezentacja,  

• Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie 
informacji,  

• Wykorzystanie technologii IT w procesie 
komunikacji. 

 

WYBRANE OBSZARY UNIWERSALNYCH KOMPETENCJI MENADŻERA:  

asertywność, budowanie relacji ze współpracownikami, budowanie strategii eksportu, delegowanie uprawnień i zadań, diagnozowanie potrzeb klienta, efektywność, 

elastyczność myślenia, empatia, energia, etyka i przestrzeganie wartości, generowanie nowych pomysłów, innowacyjność, komunikacja, koncentracja na jakości, 

kontrolowanie pracowników, kreatywność, krytyczna analiza pomysłów, kultura osobista, logiczne myślenie, motywowanie pracowników, myślenie strategiczne, 

nastawienie na wynik, negocjowanie, odpowiedzialność, odwaga kierownicza, organizacja pracy innych i pracy własnej, planowanie, orientacja na cel, orientacja na 

działanie, pewność siebie, podejmowanie ryzyka, porządkowanie informacji, przedsiębiorczość, przekazywanie informacji, przewidywanie sytuacji na rynku, 

przyswajanie nowej wiedzy/informacji, przywództwo, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, rozwój podległych 

pracowników, samokontrola, tworzenie relacji, tworzenie marki, tworzenie wizji, umiejętności analityczne, umiejętności ICT, umiejętność nawiązywania kontaktów, 

umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentacji, umiejętność rekrutacji pracowników, umiejętność wyszukiwania 

informacji, wiedza z zakresu finansów firmy, wiedza z zakresu marketingu i reklamy, wiedza z zakresu rachunkowości, wiedza z zakresu zarządzania jakością, 

wpływanie na kulturę organizacji, wyznaczanie priorytetów, zarządzanie pod presją, zarządzanie procesami i projektami, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, 

zdolność do adaptacji, znajomość branży, znajomość języków obcych, znajomość prawa i obowiązujących przepisów, znajomość programów biurowych, znajomość 

technik sprzedaży.  
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