
 
PROGRAM STUDIÓW  

CHANGE MANAGEMENT 

BLOK I. Wstęp do studiów i zarządzania zmianą w organizacji – 16 godzin 

 Czym jest zarządzanie zmianą? 
 Dlaczego obszar zarządzania zmianą będzie coraz bardziej istotną umiejętnością 

managera? 
 Jakie są aktualnie najbardziej skuteczne modele zarządzania zamianą? 
 Jakie są ogólne założenia procesu zarządzania zmianą? 
 Jakie są generalne trudności w procesach prowadzenia zamian w organizacji? 

BLOK II. Zarządzanie zmianą według Teorii Ograniczeo (TOC) – 16 godzin 

 Czym jest TOC, jakie są jej założenia i na jakie pytania odpowiada? 
 Czym są narzędzia myślowe Teorii Ograniczeo? 
 Jak wygląd tzw. Buy-In Process wg. TOC. 
 Jakie są poziomy oporu przed zmianą w organizacji. 
 Jakich narzędzi TOC i w jakiej kolejności używad w procesie wdrażania zmian 

w organizacji. 

BLOK III. 8 kroków wdrażania zmian wg dra Johna Kottera – zajęcia oparte o grę 
symulacyjną, opracowaną przez firmę Kotter International – 16 godzin  

 Jak wygląda modelowy proces wdrażania zmian wg dra Johna Kottera? 
 Jakie są główne błędy w zachowaniach managementu utrudniające mu wdrażanie 

zmian? 
 Jak wygląda proces 8 kroków wdrażania skutecznej zmiany w organizacji? 
 Jakimi metodami przyspieszyd proces wdrażania zmian w organizacji? 
 Kto i na jakim etapie zmian w organizacji powinien brad udział? 

BLOK IV. Przywództwo wg Johna C Maxwella jako element kluczowy wdrażania zmian 
w organizacji – 16 godzin 

 Dlaczego umiejętności przywódcze w zarządzaniu zamianą są kluczowym czynnikiem 
sukcesu tego procesu? 

 Jakich jest 5 poziomów rozwoju lidera? 
 Jakich jest 21 praw kształtujących proces rozwoju lidera? 
 Dlaczego umiejętnośd zadawania pytao jest kluczową kompetencją lidera? 
 Jak wygląda skuteczny proces projektowania i zasady rozwoju umiejętności 

przywódczych? 

  



 
BLOK V. Nowoczesny model wdrażania zmian wg braci Dana i Chipa Heath – 16 godzin 

 Na czym polega model zarządzanie zmianą braci Heath? 
 Jakie są trzy kluczowe obszary, którymi musi się zająd change manager, 

aby skutecznie wprowadzid zmianę? 
 Jakie znaczenie w zarządzaniu zmianą odgrywa aspekt racjonalnego myślenia? 
 Dlaczego ważnym elementem zarządzania zmianą jest aspekt emocjonalny? 
 Jaki wpływ na skutecznośd wprowadzania zmiany ma środowisko organizacji, w której 

zmiana jest wdrażana? 

BLOK VI. Komunikacja w zespole i w organizacji jako kluczowy element skutecznego 
zarządzania zmianą w organizacji – 16 godzin 

 Jakie skutecznie komunikowad się w procesie zarządzania zmianą? 
 W jaki sposób budowad koalicję ludzi wspierających proces zarządzania zmianą? 
 W jaki sposób skutecznie motywowad zespoły odpowiedzialne za zarządzanie 

zmianą? 
 Zasady i praktyki skutecznego porozumiewania się wg Johna C Maxwella. 

BLOK VII. Wstęp do zarządzania projektami narzędziem wdrażania zmian w organizacji – 16 
godzin 

 Czym jest projekt i jak go skutecznie przygotowad? 
 Dlaczego projekty są najlepszym narzędziem wdrażania długofalowych zmian 

w organizacji? 
 Cele, zakres, czas, zasoby, wartośd i jakośd w projekcie zarządzania zmianą. 
 Jak przygotowad dobry projekt wdrożenia zmian? 
 Jakie są skuteczne narzędzia planowania i zarządzania projektem? 

BLOK VIII. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metody Łaocucha Krytycznego – 16 
godzin 

 Jakie są najczęstsze problemy w zarządzaniu projektami? 
 Skąd się wzięła metoda Łaocucha Krytycznego i dlaczego jest skuteczniejsza niż inne 

metody w pewnej klasie projektów? 
 Jakie są zasady zarządzania projektem wg Łaocucha Krytycznego? 
 Jak nadzorowad projekt zarządzany wg Łaocucha Krytycznego? 
 Jaki wykorzystad software do zarządzania projektem wg Łaocucha Krytycznego? 

BLOK IX. Zarządzanie projektami innowacyjnymi (agile project management) w procesie 
wdrażania zmianą w organizacji – 16 godzin 

 Na czym polega zwinne zarządzanie projektami? 
 Scrum – na czym polega jedna z najbardziej znanych zwinnych metod? 



 
 Najpopularniejsze praktyki i techniki wykorzystywane w realizacji projektów 

w sposób zwinny 
 KANBAN – czym jest i jak go używad do koordynacji projektów, zadao w projektach, 

zespołach, czy też własnej aktywności? 
 Agile PM i Łaocuch Krytyczny – kiedy takie połączenie ma sens i jak to zrobid? 

BLOK X. Budowanie efektywnych nawyków organizacji jako element stabilizujący zmianę 
w organizacji – 16 godzin 

 Czym są nawyki w organizacji? 
 Jakie znaczenie mają nawyki w procesie zarządzania zmianą w organizacji? 
 Jak wygląda model zmiany nawyków osób oraz organizacji? 
 Jak skutecznie eliminowad niekorzystne nawyki w organizacji? 
 Jak budowad nawyki wspierające organizację w realizacji pożądanych zmian? 

BLOK XI. Zasady i metody certyfikacji Change Management w organizacji APMG-
International – 16 godzin 

 Czym jest APMG-International? 
 Jakie znaczenie na międzynarodowym rynku pracy ma obecnie certyfikacja Change 

Managera? 
 Jak prawdopodobnie będzie kształtował się rynek pracy dla Change Managerów? 
 Jak wygląda proces certyfikacji Change Management? 
 Przygotowanie do egzaminu certyfikującego Change Management organizacje APMG-

International 

BLOK XII. Konsolidacja wiedzy i egzamin/seminarium dyplomowe – 16 godzin 

WARUNKI UKOŃCZENIA 

 Zaliczenie – praca pisemna (ok. 30 stron) pisana indywidualnie. Obrona przed 
komisją w oparciu o przygotowaną pracę dyplomową. 

 Wymagana jest obecnośd na minimum 80% zajęd. 

 


