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Rozmowa z dr. Mirosławem Laszczakiem, wykładowcą Wyższej Szkoły EkonomicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej
____________
Dla kogo przeznaczony jest kierunek studiów ZARZĄDZANIE?
dr Mirosław Laszczak: - Jeśli chodzi o uniwersalność, o obszary tematyczne i późniejszą
przydatność, przyznać trzeba, że kierunek zarządzanie nie ma sobie równych. Widać to choćby po
wypowiedziach samych studentów oraz po uwagach absolwentów tego kierunku, z których wynika,
że są trzy podstawowe grupy zainteresowanych studiowaniem na tym kierunku. Po pierwsze
zarządzanie studiują osoby, które po ukończeniu liceum nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu
na swoją przyszłość. Po drugie ci, którzy myślą o poprowadzeniu własnej firmy i wiedzę o
zarządzaniu chcą spożytkować podnosząc jakość zarządzania w stworzonym przez siebie
przedsiębiorstwie. Trzecią grupę stanowią młodzi ludzie marzący o zrobieniu kariery w biznesie. Lecz
– warto na to zwrócić uwagę – ukończenie zarządzania otwiera drzwi do przyszłości, która nie jest w
żaden sposób limitowana specjalistycznymi umiejętnościami i wąskim pojmowaniem późniejszej
aktywności. Nie ma żadnego górnego ograniczenia dla przyszłej kariery. Ukończenie zarządzania jest
zatem trampoliną w przyszłość, której, zaiste, jest się twórcą. Dla przykładu, jeżeli ktoś studiuje na
kierunku inżynierskim, to automatycznie zostaje inżynierem i trafia bezpośrednio do konkretnego
przedsiębiorstwa i tam do końca życia będzie wykonywał mniej więcej tę samą pracę. Z
zarządzaniem jest inaczej, ono nie ogranicza, lecz szeroko otwiera drzwi do przyszłości.
Jakie kwalifikacje należy brać pod uwagę podczas rekrutacji na studia na kierunku
ZARZĄDZANIE?
- Myślę, że im szersza baza umiejętności, tym lepiej. Jeżeli przyszły student ma bardziej renesansowy
umysł, tym szybciej powinien odnaleźć się na tym kierunku. Program na ZARZĄDZANIU obejmuje
zarówno przedmioty humanistyczne jak i ścisłe, czyli od socjologii i antropologii, poprzez ekonomię i
finanse, aż po statystykę, matematykę i informatykę.
Najważniejsze egzaminy podczas sesji w trakcie studiów?
- Trudno powiedzieć, bo na każdej specjalności mamy do czynienia z innymi przedmiotami i
egzaminami. Chociaż – prawdę mówiąc – zawsze najważniejsze są te, z którymi student wiąże swoje
ambicje bądź przyszłą pracę. Dla jednego będzie to analiza finansowa, dla innego psychologia
zarządzania, jeszcze inny skoncentruje się na przedsiębiorczości, gdyż swoją przyszłość widzi we
własnej firmie.
Do kogo kierowana jest specjalność psychologia w zarządzaniu?
- Nie można zarządzać, nie mając pojęcia jak funkcjonuje proces percepcji i odbioru informacji przez
pracowników. Pracuje się z ludźmi i dzięki nim osiąga zamierzone cele. Dlatego ważna jest wiedza o
mechanizmach wywierania wpływu, o skutecznym przekonywaniu, o rozpoznawaniu cudzych potrzeb
i oczekiwań. Psychologia zarządzania ukazuje mechanizmy przenikania emocji do zarządzania i do
procesów decyzyjnych, co pomaga ustrzec się przed popełnieniem wielu błędów. Przede wszystkim
jednak bez znajomości psychologii zarządzania trudno byłoby mądrze kształtować zachowania
zatrudnionych pracowników, nie mówiąc już o tym, że nie dałoby się zrozumieć wielu pracowniczych
postaw i wyborów.
WSEH ma do zaoferowania rozszerzony wachlarz specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE I
i II stopnia. Które ze specjalności szczególnie mógłby Pan polecić nowych studentom?
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- Wzbogacony program o nowe specjalności nie ma konkurencji w najbliższym otoczeniu, bo daje
wiele możliwości. Jeśli chodzi o przyszłościowe specjalności, szczególnie mógłbym polecić
psychologię w biznesie, która od lat cieszy się największym zainteresowaniem na poziomie
magisterskim. Zarządzanie sportem jest równie interesujące. Jednak dobra praca i szczęśliwe życie
zależy nie od ukończonego kierunku, lecz od cech psychologicznych i od mądrej życiowej strategii
samego studenta. A w tym także pomaga zarządzanie, które prócz tego, że daje wiedzę o
zarządzaniu innymi ludźmi, równocześnie uczy jak zarządzać samym sobą. I trzeba przyznać, że jest
to niebagatelna umiejętność.
Czy z punktu widzenia wykładowcy może Pan powiedzieć, że kierunek zarządzanie należy
do kierunków przyszłościowych?
- Coś w tym musi być, że zarządzanie wszędzie na świecie należy do najbardziej obleganych i
najbardziej prestiżowych kierunków. Wykładane jest na najlepszych światowych uniwersytetach. Ale
to przecież zrozumiałe. Bo kierunek ten nie ogranicza, a wręcz przeciwnie, pozwala rozwinąć szereg
kompetencji.
Zarządzanie to kierunek dla przyszłych przedsiębiorców?
- Większość uczniów niewątpliwie otrze się o konieczność założenia własnej firmy. Nie można
dyrygować własnym biznesem nie posiadając żadnego teoretycznego i praktycznego przygotowania.
Część absolwentów podejmie pewno pracę w banku, część będzie pracować w licznych urzędach,
inni trafią do przemysłu. Będą jednak i tacy, którzy po jakimś czasie rzucą swoją wcześniejszą pracę i
założą własny biznes. Bez wątpienia pomoże im w tym ukończone zarządzanie.

Dziękuję za rozmowę.

Dział Promocji WSEH

Najlepsza uczelnia na Podbeskidziu.
Od 1997 roku Uczelnia realizuje misję: "Obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata"
Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz
umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny
system nauczania.
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