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CELE STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji słuchaczy w zakresie budowy  

i zarządzania relacjami z klientami, projektowania i wdrażania strategii sprzedażowych oraz 

zarządzania pionem sprzedaży w organizacji.  

W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności  

w następujących obszarach:  

 umiejętność efektywnego komunikowania się i wywierania wpływu w relacjach 

biznesowych, 

 umiejętność identyfikacji istotnego problemu w zakresie relacji z klientami oraz 

samodzielnego proponowania rozwiązań tego problemu, 

 umiejętność przygotowania samodzielnych projektów i wystąpień ustnych dotyczących 

kształtowania relacji z klientami, 

 wiedza na temat technik sprzedaży i komunikacji, 

 wiedza na temat zarządzania marketingiem i sprzedażą w przedsiębiorstwie, 

 wiedza na temat budowania zespołów zadaniowych, 

 wiedza o normach prawnych regulujących relacje z klientami oraz z podwładnymi, 

 wiedza o wykorzystaniu systemów informatycznych w relacjach handlowych,  

 umiejętność pozyskiwania informacji na temat relacji biznesowych oraz analizowania 

tych informacji. 

 

 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

MKKDS_W01 Posiada uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę o różnych rodzajach organizacji 
funkcjonujących w gospodarce oraz ich strukturach 
oraz pogłębioną wiedzę na temat znaczenia i roli 
procesów sprzedażowo-marketingowych w tych 
strukturach, a także  rozszerzoną wiedzę o relacjach 
zachodzących pomiędzy sprzedawcą i nabywcą, jak 
i możliwościach kształtowania tych relacji. 

P7S_WG 

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

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

MKKDS_W02 Posiada wiedzę w zakresie ekonomicznych, 
prawnych i etycznych uwarunkowań pracy  
w biznesie, zarządzania personelem i relacjami  
z klientami oraz prowadzenia badań i działań 
marketingowych. 

P7S_WK 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MKKDS_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę  do 
prawidłowego interpretowania i wyjaśniania zjawisk 
dotyczących relacji zachodzących pomiędzy 
przedsiębiorstwem a klientami oraz w ramach pionu 
sprzedażowego oraz do  analizowania relacji 
pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami oraz potrafi 
formułować własne opinie na temat tych relacji. 
Posiada również umiejętność identyfikacji istotnego 
problemu w zakresie relacji z podwładnymi  
i klientami oraz samodzielnego proponowania 
rozwiązań tego problemu.   

P7S_UW 

MKKDS_U02 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić 
debaty  i przygotowywać wystąpienia ustne 
dotyczące tematyki kształtowania relacji  
z podwładnymi, oraz klientami na różnych etapach 
procesu transakcyjnego. 

P7S_UK 

MKKDS_U03 Potrafi współdziałać z innymi osobami  i podczas 
pracy w grupie przyjmować w niej różne role. 

P7S_UO 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MKKDS_K01 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów praktycznych 
związanych z zarządzaniem relacjami z klientami  
i personelem. Jest również gotów do zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności  
z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

MKKDS_K02 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych (w tym rozwijania pozycji 
zawodowej oraz postrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej).  

P7S_KR 

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



 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Akademia Umiejętności 

interpersonalnych 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

10 

30 

7 

2 Akademia Umiejętności 

Sprzedażowych 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

10 

30 

7 

3 Akademia Umiejętności 

Menedżera ds. Kluczowych 

Klientów 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

8 

24 

7 

4 Akademia Umiejętności 

Dyrektora Sprzedaży 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

16 

32 

9 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 4 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe i aspirują 

do pełnienia roli menedżera ds. kluczowych klientów lub dyrektora sprzedaży w organizacjach 

różnego typu, zwłaszcza w przedsiębiorstwach komercyjnych. 

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

Warunkiem ukończenia studiów jest  51% obecności podczas zajęć oraz uzyskanie przez 

słuchacza zbiorczo minimum 51% punktów w ramach wszystkich wskazanych w programie 

nauczania form egzaminowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty 

nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie w trakcie 

realizacji i na zakończenie każdego z czterech kolejnych przedmiotów. Egzaminy mają 

zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny. 

 


