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CELE STUDIÓW: 

 

Studia Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to 

wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany 

społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach 

pozarządowych. 

Celem realizacji programu Master of Business Administration dla Organizacji 

Pozarządowych (NGO) jest: 

 przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, 

 wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia  

i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii 

finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych  

z zarządzaniem zespołem, 

 rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji 

pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, 

gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie, 

 rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, 

w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej 

organizacjami pozarządowymi. 

Program Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) pozwala 

uczestnikom lepiej zrozumieć ich organizacje i stojące przed nimi wyzwania oraz pokazuje 

jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować ich rozwojem.  

Program Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) to wiedza 

teoretyczna oraz umiejętności praktyczne niezbędne to zrozumienia oraz poznania zagadnień 

związanych z zarządzaniem organizacją pozarządową.  

 

Studia zostały podzielone na dziewięć modułów, tj.: 

1. Zarządzanie 

2. Ekonomia i przedsiębiorczość 

3. Finanse i rachunkowość 

4. Prawo i etyka 

5. Przywództwo i zasoby ludzkie 

6. Komunikacja i marketing 

7. Zarządzanie II 

8. Informatyka 

9. Zajęcia projektowe 

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są w wykorzystaniem metod angażujących 

uczestników. Ponad 70% czasu w programie stanowią formy warsztatowe, w ramach których 

realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, 



 

 

 

warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry 

zespołowe i treningi kierownicze. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli m.in. za zadanie 

wypracować i wdrożyć standardy działania w swoich organizacjach dotyczące np. zarządzania, 

oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania  

w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach 

finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy. Zaliczenie kolejnych semestrów studiów 

również będzie wymagało realizacji projektów, np. pisania wniosków o dotacje i granty, 

wdrażania rozwiązań w konkretnych organizacjach na podstawie "case studies" 

opracowanych w oparciu o wcześniej zgłoszone przez te organizacje problemy, organizacji 

akcji fundraisingowych czy crowdfundingowych, organizacji społecznych kampanii 

informacyjnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, wdrażania 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, tworzenia federacji organizacji pozarządowych. 

Absolwent studiów będzie wyposażony w: 

 wiedzę w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, 

 umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego, strategii finansowych, 

strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem, 

zarządzaniem projektami, pozyskiwania funduszy na działalność, budżetowania działań, 

 będzie rozumiał jak przedstawione zagadnienia mogą pozytywnie wpłynąć na jego pracę, 

pracę zespołu i całej organizacji. 

 

Patronat na studiami objęła Fundacja Rybnicka oraz Instytut Liderów Zmiany Społecznej.  

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 

rozporządzenia1* 

MBA_NGO_W01 Ma wiedzę o zarządzaniu organizacją 

pozarządową, zespołem, projektem, a także 

rozumie istotę strategii organizacji pozarządowej, 

jej biznesplan, plan zarządzania kryzysami oraz jak 

pozyskiwać fundusze na jej działalność. 

P7S_WG 

 

MBA_NGO_W02 Zna prawne, organizacyjne oraz finansowe 

uwarunkowania zarządzania organizacją 

pozarządową, ma wiedzę jak zarządzać ludźmi, 

identyfikować ryzyka zarządzania projektami oraz 

posiada wiedzę na temat metod komputerowego 

P7S_WK 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

 

wspomagania zarządzania organizacją 

pozarządową. 

MBA_NGO_W03 Posiada wiedzę na temat komunikacji społecznej, 

etyki, współpracy z mediami i promocji organizacji 

pozarządowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi 

w organizacji.   

P7S_UW 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MBA_NGO_U01 Prawidłowo posługuje się normami, regułami 

(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) związanymi 

z zarządzaniem organizacją pozarządową, 

zespołem, projektem oraz sytuacjami 

kryzysowymi. 

 

P7S_UK 

MBA_NGO_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną jako 

lider zmiany w organizacji pozarządowej, potrafi 

zidentyfikować problemy w organizacji, w tym 

problemy związane z zarządzaniem: zasobami 

ludzkimi, finansowymi, całym projektem, 

transformacją/ zmianą organizacji, ryzykiem, 

komunikacją, finansami czy sytuacjami 

kryzysowymi. 

 

P7S_UO 

 

MBA_NGO_U03 Potrafi wytyczyć strategię organizacji, stworzyć 

biznesplan, zaprojektować rozwój organizacji oraz 

strategię komunikacji i promocji, a także 

komputerowo wspomagać zarządzanie  

w organizacji. 

P7S_UW 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MBA_NGO_K01 Ustala priorytety i podejmuje decyzje związane  

z realizacją zadań (w różnych sytuacjach)  

w organizacji pozarządowej. 

P7S_KK 



 

 

 

MBA_NGO_K02 Współpracuje z grupą (w grupie) i komunikuje się 

z otoczeniem, potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

MBA_NGO_K03 Rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy 

w aspekcie interdyscyplinarnym, pozwalającą na 

rozwiązywanie problemów i doskonalenie 

kompetencji przywódczych. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Nowoczesne trendy w 

zarządzaniu 

w/ćw 6/2 1 

2 Analiza strategiczna w 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

3 Zarządzanie kryzysowe w 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

4 Zarządzanie ryzykiem w 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

5 Partycypacja społeczna w 

praktyce 

w/ćw 2/6 2 

6 Ekonomia menedżerska w/ćw 6/2 1 

7 Przedsiębiorczość (myślenie 

przedsiębiorcze) 

w/ćw 2/6 2 

8 Tworzenie biznesplanu 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

9 Strategia organizacji 

pozarządowej 

w/ćw 4/4 2 

10 Zarządzanie finansami w 

organizacjach pozarządowych 

w/ćw 2/6 2 



 

 

 

11 Pozyskiwanie środków na 

działalność organizacji 

pozarządowej i fundraising 

w/ćw 2/6 2 

12 Rachunkowość zarządcza w/ćw 4/8 2 

13 Budżetowanie działalności 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

14 Rachunkowość i prawo 

podatkowe organizacji 

pozarządowej 

w/ćw 2/8 2 

15 Prawne aspekty funkcjonowania 

organizacji pozarządowych  

w Polsce 

w/ćw 6/2 1 

16 Etyka pracy w organizacji 

pozarządowej 
w/ćw 6/2 1 

17 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

w organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

18 Zarządzanie zespołem w/ćw 2/10 2 

19 Coaching - profilowanie cech 

Lidera organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/10 2 

20 Techniki negocjacji i mediacji w/ćw 2/8 2 

21 Współpraca organizacji 

pozarządowych z samorządem 

terytorialnym oraz z biznesem 

w/ćw 4/4 1 

22 Budowanie wizerunku 

organizacji pozarządowych 

w/ćw 2/10 2 

23 Komunikacja społeczna, 

współpraca z mediami i 

promocja NGO 

w/ćw 2/10 2 

24 Marketing organizacji 

pozarządowej 
w/ćw 4/4 2 

25 Zarządzanie projektami w 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/10 2 

26 Zarządzanie rozwojem 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 



 

 

 

27 Społeczna odpowiedzialność 

biznesu 

w/ćw 6/2 1 

28 Zarządzanie wolontariatem  

i wolontariuszami 

w/ćw 2/6 2 

29 Zamówienia publiczne w/ćw 4/4 2 

30 Monitoring i ewaluacja w 

organizacjach pozarządowych 

w/ćw 2/6 2 

31 Wybrane zagadnienia 

informatyki w funkcjonowaniu 

organizacji pozarządowej 

w/ćw 2/6 2 

32 Gra biznesowa ćw 10 2 

33 Warsztaty projektowe - 

spotkania i rozmowy z liderami 

organizacji pozarządowych 

ćw 20 2 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 33  (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

 

Grupą docelową są liderzy (członkowie zarządów) organizacji pozarządowych z czterech 

subregionów województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów organizacji 

pozarządowych z niewielkich ośrodków, z dala od centrów życia społecznego, bez 

dostatecznych zasobów, mających utrudniony dostęp do środków publicznych, wytypowani 

przez te organizacje do udziału w innowacyjnych studiach podyplomowych MBA  

w organizacjach pozarządowych. Przy rekrutacji zostanie również wzięta pod uwagę 

dywersyfikacja regionalna, zapewniająca równą dostępność studiów we wszystkich 

subregionach województwa śląskiego (przy uwzględnieniu potencjału społeczno-

demograficznego subregionów): po 4 miejsca dla subregionu centralnego, południowego, 

północnego i zachodniego.  

 

Potencjalni beneficjenci (przyszli uczestnicy) muszą spełniać następujące warunki:  

1. posiadać wykształcenie wyższe - ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich; 

2. posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową lub 

zarządzaniu projektami;  



 

 

 

3. powinni być aktywnymi członkami zarządu organizacji pozarządowych, liderami swoich 

organizacji i posiadać rekomendację swojej organizacji do udziału w projekcie (nie można 

zgłosić się samodzielnie, musi to zrobić organizacja);  

4. przesłać swoje CV i podanie z opisem motywacji do podjęcia studiów MBA dla NGO; 

5. wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w czasie której przedstawią proponowaną do 

realizacji w toku studiów koncepcję zmiany społecznej w swojej lokalnej wspólnocie.   

 

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie także przedstawienie przez niego koncepcji 

wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez 

niego organizacja pozarządowa. 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

1. Obrona projektu – realizacja i prezentacja projektu polegającego na wdrożeniu zmiany 

społecznej w lokalnych społecznościach, w których działają przedstawiciele organizacji 

pozarządowych - uczestnicy studiów. 

2. Minimum 80% obecności na zajęciach. 

 

 


