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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR: CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA:  ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIZNESIE 

                (BUSINESS MANAGEMENT AND MARKETING) 

TYP STUDIÓW: DOSKONALĄCE 

Studia są adresowane do obecnej oraz przyszłej kadry menedżerskiej  wyższego i średniego 

szczebla, specjalistów różnych dziedzin, a także doradców i konsultantów operujących w sferze 

praktyki gospodarczej oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub 

zamierzających ją podjąć w przyszłości (zwłaszcza absolwentów studiów nieekonomicznych), 

którzy chcą pozyskać i/lub rozwijać nowe umiejętności i kompetencje w sferze zarządzania 

biznesem w turbulentnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu bądź też rozszerzać  

i doskonalić dotychczasowe umiejętności w tym zakresie.  

DYSCYPLINY NAUKOWE: NAUKI SPOŁECZNE – NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW:  dr Joanna Wiechoczek   joanna.wiechoczek@ue.katowice.pl 

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

ogółem: 200 godz. 

w tym: 

Wykłady:    100 godz. 

Ćwiczenia: 100 godz. 

Laboratoria: 

E-learning: 

ECTS 

30 



 

 

CELE STUDIÓW 

Ogóle:  

 zapoznanie słuchaczy z zasadami, specyfiką oraz metodami, technikami i narzędziami 
nowoczesnego zarządzania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi  
w warunkach gospodarki rynkowej (tzw. nowej gospodarki, czy też gospodarki opartej 
na wiedzy), a także przekazanie im najnowszej wiedzy w zakresie finansów oraz 
marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Wiedza: 

 przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy o organizacji i zarządzaniu podmiotami 
gospodarczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu krajowym  
i międzynarodowym, 

 zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami w sferze zarządzania 
finansami przedsiębiorstw, 

 dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do podejmowania strategicznych oraz 
taktyczno-operacyjnych decyzji rynkowych (marketingowych) i innych, obejmującej 
uwarunkowania tych decyzji, jak też strategie i ich instrumenty. 

Umiejętności: 

 wykształcenie u słuchaczy umiejętności analizowania i diagnozowania oraz 
planowania, organizowania i kierowania działalnością przedsiębiorstwa 
funkcjonującego w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, 

 wykształcenie oraz pogłębianie u słuchaczy umiejętności samodzielnego projektowania 
strategii rozwoju i konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz opracowywania biznesplanów 
uwzględniających wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania jego funkcjonowania, 

 przygotowanie słuchaczy do samodzielnego zdobywania i pogłębiania oraz twórczego 
przetwarzania wiedzy na temat zarządzania podmiotami gospodarczymi na 
współczesnym rynku. 

Kompetencje: 

 wykształcenie u słuchaczy gotowości do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy 
zarówno w odniesieniu do podejmowanych decyzji zarządczych, jak i planowania oraz 
realizacji różnych przedsięwzięć gospodarczych, 

 rozwijanie u słuchaczy kompetencji związanych z krytycznym podejściem do posiadanej 
wiedzy i odbieranych treści dotyczących zarządzania, finansów i marketingu. 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

ZMB_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, 
obiekty, zjawiska i procesy oraz dotyczące ich 
metody (a w ich obrębie narzędzia) i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, 

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 



 

 

stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa oraz zarządzania 
marketingowego przedsiębiorstwem, tworzących 
podstawy teoretyczne, uporządkowaną  
i podbudowaną teoretycznie wiedzę (w tym także 
szczegółową) obejmującą kluczowe zagadnienia  
z zakresu ww. dyscyplin. 

ZMB_W02 Zna i rozumie tendencje rozwojowe w obszarze 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz 
jego finansów i marketingu. 

P7S_WG 

ZMB_W03 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa  
w sferze organizacji i zarządzania, finansów  
i marketingu. 

P7S_WK 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZMB_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu 
organizacji i zarządzania, finansów oraz marketingu 
do formułowania i rozwiązywania złożonych 
problemów w tych sferach, jak też innowacyjnie 
wykonywać zadania poprzez właściwy dobór źródeł 
i informacji, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych 
informacji. 

P7S_UW 

ZMB_U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu 
organizacji i zarządzania, finansów oraz marketingu 
do formułowania i rozwiązywania złożonych 
problemów w tych sferach, jak też innowacyjnie 
wykonywać zadania poprzez dobór oraz stosowanie 
właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

P7S_UW 

ZMB_U03 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne  
z zakresu organizacji i zarządzania, finansów oraz 
marketingu ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. 

P7S_UK 

ZMB_U04 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie, uzupełniając oraz 
aktualizując wiedzę dotyczącą organizacji  
i zarządzania przedsiębiorstwem oraz finansów 
i marketingu. 

P7S_UU 



 

 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZMB_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
i odbieranych treści odnoszących się do organizacji 
i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym jego 
finansami i marketingiem. 

P7S_KK 

ZMB_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych odnoszących się do organizacji  
i zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego finansów 
i marketingu, jak też zasięgania opinii ekspertów  
w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

ZMB_K03 Jest gotów do działania i myślenia w sposób 
przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

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

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć 
Liczba godzin 

(wykład/ćwiczenia) 

Punkty 
ECTS 

Moduł: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 

1. 
Koncepcje i techniki 
zarządzania 

wykład/ćwiczenia (7/7) 14 3 

2. 
Prawne aspekty działalności 
przedsiębiorstwa 

wykład/ćwiczenia (5/2) 7 1 

3. Zarządzanie personelem wykład/ćwiczenia (5/9) 14 2 

4. 
Trening kompetencji 
menedżerskich 

wykład/ćwiczenia (2/6) 8 1 

5. Zarządzanie strategiczne wykład/ćwiczenia (4/4) 8 1 

6. Zarządzanie projektem wykład/ćwiczenia (4/4) 8 1 

7. Zarządzanie wiedzą w 
przedsiębiorstwie 

wykład/ćwiczenia (4/4) 8 1 

8. Tworzenie biznesplanu wykład/ćwiczenia (3/3) 6 1 

9. 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu 

wykład/ćwiczenia (4/4) 8 1 



 

 

Moduł: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 

10. Finanse przedsiębiorstw wykład/ćwiczenia (5/5) 10 2 

11. Elementy rachunkowości 
zarządczej 

wykład/ćwiczenia (4/4) 8 1 

12. Controlling wykład/ćwiczenia (4/4) 8 1 

13. Strategie podatkowe wykład/ćwiczenia (6/2) 8 1 

14. Planowanie finansowe wykład/ćwiczenia (2/4) 6 1 

Moduł: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 

15. Zarządzanie marketingowe               
i jego strategie 

wykład/ćwiczenia (7/7) 14 2 

16. Badania marketingowe jako 
podstawa decyzji biznesowych 

wykład/ćwiczenia (4/3) 7 1 

17. 
Planowanie oferty rynkowej i jej 
pozycjonowanie 

wykład/ćwiczenia (3/3) 6 1 

18. Kształtowanie marki  
i wizerunku przedsiębiorstwa 

wykład/ćwiczenia (3/3) 6 1 

19. Dystrybucja i obsługa klienta wykład/ćwiczenia (3/3) 6 1 

20. Polityka cenowa wykład/ćwiczenia (4/2) 6 1 

21. Komunikacja marketingowa wykład/ćwiczenia (3/3) 6 1 

22. E-marketing wykład/ćwiczenia (6/8) 14 2 

Moduł: ZARZĄDZANIE I MARKETING – SEKTOROWE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ* 

23. Przedmiot fakultatywny I* wykład/ćwiczenia (4/3)7 1 

24. Przedmiot fakultatywny II* wykład/ćwiczenia (4/3)7 1 

* Każdy słuchacz spośród trzech przedmiotów, proponowanych w ramach tego 
specjalistycznego modułu, wybiera tylko dwa przedmioty. W ramach programu są 
realizowane dwa przedmioty wskazane przez największą liczbę słuchaczy. Słuchacze 
mają do wyboru następujące przedmioty: Marketing w handlu (w-4h/ćw.-3h); Usługi 
profesjonalne (w-4h/ćw.-3h); Marketing produktów zaawansowanych technologicznie 
(w-4h/ćw.-3h). 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 23 ( wg wzoru określonego w 

zarządzeniu rektora –  załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie studiów 
wyższych (licencjackich/inżynierskich lub magisterskich).  



 

 

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie. 

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

Warunkiem ukończenia studiów jest: 

 obecność na zajęciach dydaktycznych na poziomie minimum 80%, 

 zaliczony z wynikiem pozytywnym zintegrowany egzamin pisemny realizowany po 
zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

 


