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

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

CELE STUDIÓW 
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad 
sprawnego i skutecznego zarządzania organizacją, a w szczególności zaprezentowanie 
uczestnikom studiów metod tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów nadzoru 
korporacyjnego, zwiększających skuteczność działania dyrektorów wykonawczych i nie 
wykonawczych – członków organów spółek.  

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby po ich ukończeniu słuchacz potrafił 
skutecznie zarządzać  w świecie VUCA, gdzie osiąganie sukcesu  warunkowane jest 
podejmowaniem szybkich a jednocześnie trafnych decyzji. 

Celem organizatorów studiów jest nie tylko przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności 
praktycznego jej wykorzystania, ale zbudowanie społeczności absolwentów i wykładowców 
kierunku wspierających się wzajemnie poprzez aktywną wymianę doświadczeń i tworzenie sieci 
powiązań biznesowych już w trakcie studiów i po ich ukończeniu. Dlatego też w trakcie 
pierwszego spotkania z organizatorami kandydaci potwierdzają swoje kwalifikacje dyplomem 
studiów Master of Corporate Governance bądź dyplomem ukończonych innych studiów MBA. 
Jednocześnie dokumentują swoje doświadczenie praktyczne. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

MBA_CG_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu  wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie  
i jego otoczeniu, a także  teorie wyjaśniające złożone 
zależności istniejące między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu  
oraz  dyscyplin  uzupełniających, tworzące podstawy 
teoretyczne i  wiedzę szczegółową na temat zasad 
implementowania i wykorzystania narzędzi 
zapewniających skuteczny nadzór korporacyjny. 
Posiada pogłębioną wiedzę o usytuowaniu podstaw 
teoretycznych zarządzania w odniesieniu do innych 
nauk społecznych. Rozumie współzależności pomiędzy 
dziedzinami wiedzy wyjaśniającymi zasady zarządzania, 
a w tym zasady sprawowania skutecznego nadzoru nad 
przedsiębiorstwem. Zna i rozumie główne tendencje 
rozwojowe w zakresie obszarów objętych programem  
kształcenia na kierunku Master of Business 
Administration in Corporate Governance,  
a w szczególności zarządzania,  ekonomii, finansów  
i rachunkowości, prawa, psychologii oraz komunikacji. 

P7S_WG 



 

MBA_CG_W02 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej menedżerów, globalnych liderów biznesu, 
pracowników organizacji i przedsiębiorców, w tym 
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 

P7S_WG 

MBA_CG_W03 Zna i rozumie fundamentalne dylematy  ekonomiczne, 
prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działalności  związanej z obszarem aktywności 
zawodowej realizowanej z wykorzystaniem wiedzy 
uzyskanej w trakcie studiów na kierunku  Master of 
Business Administration in Corporate Governance. 

P7S_WK 

MBA_CG_W04 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
i rodzajów przedsiębiorczości, ich przekształcania  
i skutecznego nadzoru pozwalającego na 
zabezpieczenie przed materializacją nieodłącznego 
ryzyka związanego z ich działalnością gospodarczą. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

MBA_CG_U01  Potrafi  formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy z zakresu organizacji i zarządzania oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych 
warunkach, wykorzystując w tym celu  właściwie 
dobrane  źródła  informacji, dokonując   krytycznej 
analizy, syntezy,  interpretacji i prezentacji informacji,  
a także stosując  właściwe  metody i narzędzia 
komunikacji, wykorzystując  przy tym  istniejące lub 
samodzielnie opracowane nowe metody i narzędzia  
z zakresu zarządzania. Potrafi   wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z szeroko 
pojętym zarządzaniem jednostką gospodarczą, a także 
formułować i testować hipotezy związane  
z problemami badawczymi wynikającymi z teorii 
organizacji oraz nauk o zarządzaniu i jakości.  

P7S_UW 

MBA_CG_U02 Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców,  posługując się specjalistyczną terminologią 
z zakresu nauk o zarządzaniu oraz z zakresu dyscyplin 
uzupełniających właściwych dla programu studiów na 
kierunku Master of Business Administration in 
Corporate Governance, a także brać udział w debatach 
poświęconych zagadnieniom organizacji i zarządzania, 
zarówno jako uczestnik, jak i prowadzący je. 

P7S_UK 

MBA_CG_U03 Potrafi kierować pracą zróżnicowanego zespołu 
realizującego innowacyjne przedsięwzięcia 
organizacyjne, zarządcze oraz projektowe, a także 
współdziałać z innymi osobami w ramach pracy 
zespołowej współprzyczyniając się do skutecznej 

P7S_UO 



 

realizacji innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, 
organizacyjnych, społecznych oraz menedżerskich 
zarówno, jako uczestnik, jak i jako przywódca tych 
zespołów.  

MBA_CG_U04 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych  
w tym zakresie wykorzystując zdobytą wiedzę z nauk  
o zarządzaniu i jakości. 

P7S_UU 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

MBA_CG_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
i treści odbieranych podczas studiów na kierunku 
Master of Business Administration in Corporate 
Governance. 

P7S_KK 

MBA_CG_K02 Jest gotów do uznawania roli i znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania oraz 
wyszukiwania informacji i zasięgania opinii ekspertów 
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu. 

P7S_KK 

MBA_CG_K03   Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego w zakresie organizacji  
i zarządzania, a także do   myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy, zarówno indywidualnie, jak  
i jako uczestnik organizacji. 

P7S_KO 

MBA_CG_K04 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
menedżerskich, organizacyjnych, przywódczych  
i zespołowych, zarówno w kontekście lokalnym  
i globalnym, z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych, w tym do rozwijania dorobku 
zawodowego, podtrzymywania etosu zawodu 
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 
działania na rzecz przestrzegania tych zasad. 

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 

Moduł I  Lider ładu korporacyjnego 

1 
Zasady rekrutacji najwyższego 
kierownictwa 

wykład/ćwiczenia 2/2 1 

2 
Metody i organizacja procesu oceny 
pracowników 

wykład/ćwiczenia 3/3 2 



 

3 
Efektywne zarządzanie i delegowanie 
zadań – perspektywa psychologiczna 

wykład/ćwiczenia 4/4 2 

4 
Motywowanie jako element 
stymulowania rozwoju 

wykład/ćwiczenia 3/3 2 

Moduł II   Strategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego 

5 Zarządzanie strategiczne wykład/ćwiczenia 4/4 2 

6 
Zarządzanie zmianą a realizacja 
strategii przedsiębiorstwa 

wykład/ćwiczenia 
4/4 2 

7 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wykład/ćwiczenia 4/4 2 

8 Kluczowe mierniki dokonań wykład/ćwiczenia 4/4 2 

9 Konwersatorium laboratoria 4 1 

Moduł III   Nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji 
prawnych 

10 
Prawo handlowe w obrocie 
gospodarczym 

wykład/ćwiczenia 6/6 2 

11 
Rozstrzyganie sporów w postępowaniu 
sądowym 

ćwiczenia 4 1 

12 
Ochrona własności intelektualnej – 
aspekty biznesowe   

wykład 4 1 

13 Aspekty prawne HR ćwiczenia 4 1 

14 Audyt zgodności  w obszarze  HR wykład/ćwiczenia 3/1 1 

15 
Problemy poufności i ochrony danych 
osobowych 

ćwiczenia 4 1 

16 Zagadnienia korupcyjne ćwiczenia 4 1 

17 
Prawa i obowiązki w wypadku 
interwencji organów ścigania 

laboratoria 4 1 

Moduł IV   Nadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

18 
Operacyjna rachunkowość zarządcza – 
wspomaganie decyzji 

wykład/ćwiczenia 4/4 2 

19 
Polityka podatkowa w 
przedsiębiorstwie 

wykład/ćwiczenia 6/2 2 

20 
Oszustwa finansowe a  rzetelność 
sprawozdania 

wykład/ćwiczenia 2/2 1 

Moduł V   Kompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek 

21 
Umiejętności interpersonalne w 
nadzorze korporacyjnym – warsztat 
doskonalący 

ćwiczenia 8 2 

22 Metody zarządzania czasem wykład/ćwiczenia 2/2 1 

23 
Odporność psychiczna i radzenie sobie 
ze stresem 

wykład/ćwiczenia 2/4 2 

24 Executive challange ćwiczenia 8 2 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 24 (karty należy sporządzić wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

1. Ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.  



 

 

2. Ukończone studia podyplomowe Master of Corporate Governance lub EMBA. 

3. Minimum 3 lata doświadczenia:  

 w pracy na stanowisku kierowniczym, samodzielnym bądź specjalistycznym, lub   

 w prowadzeniu samodzielnie działalności gospodarczej, lub  

 w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej. 

4. Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej zakończonej pozytywną oceną Komisji Rekrutacyjnej. 

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

Uzyskanie pozytywnej oceny lub zaliczenia z wszystkich przedmiotów - zgodnie z wymaganiami 
określonymi w sylabusie - oraz realizacja projektu końcowego w formie  executive challenge, 
stanowiącego podsumowanie i prezentację wiedzy oraz umiejętności menadżerskich nabytych 
przez słuchaczy w trakcie studiów MBA.  


