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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR:  FILIA SZKOŁY STUDIÓW I i II STOPNIA 

NAZWA:  ACADEMY OF BUSINESS MANAGEMENT 3.0 
 

TYP STUDIÓW: STUDIA DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE:  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW:  

dr Ewa Wójcik, ewa.wojcik@ue.katowice.pl 
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Wykłady: 46 

Ćwiczenia: 129 

 

ECTS:   

35  

CELE STUDIÓW 

        
Podstawowym celem studiów jest doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, 
rozwijanie kompetencji menedżerskich i wzmacnianie przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości  
i wyzwań wynikających z powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych.  
Studia są prowadzone w całości w j. angielskim, z udziałem wykładowców z uczelni zagranicznych, co ma 
na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty zarządzania w międzynarodowym środowisku pracy,  
a w konsekwencji przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w tym środowisku. 
Studia są ukierunkowane na doskonalenie tzw. „umiejętności miękkich”, takich jak skuteczna 
komunikacja, umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania relacji, jak również 
właściwe rozpoznanie i rozwój posiadanych kompetencji i talentu. 
Studia umożliwią przygotowanie do założenia, prowadzenia i rozwijania własnej działalności 
gospodarczej, jak również do świadomego i odważnego podejmowania wyzwań pracowniczych  
w organizacji oraz ich wykorzystania w samorozwoju i kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. 
Słuchacze zdobędą również takie umiejętności jak: samodzielność podejmowania decyzji biznesowych, 
kształtowanie wizerunku, rozwiązywanie bieżących problemów, gotowość do poszukiwania 
niekonwencjonalnych rozwiązań, szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się 
otoczenia, a także dodatkowe kompetencje językowe w kontekście komunikacji w miejscu pracy. 
Celem studiów jest poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i nabycie swobody  
w posługiwaniu się j. angielskim w szeroko pojętym środowisku pracy.  
 
 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 
 

BM_W01 

 

W pogłębionym stopniu zna zasady funkcjonowania 
jednostek gospodarczych, ich zadania, relacje  
z otoczeniem, podstawy prawne działalności oraz więzi 
społeczne typowe dla środowiska pracy i rządzące nimi 
prawidłowości, a także tendencje rozwojowe.  

P7S_WG 

BM_W02 Orientuje się w zagadnieniach zarządzania oraz polityki 
kadrowej i organizacyjnej,  przygotowania stanowiska 
pracy, programowania rozwoju pracownika  
w wielokulturowym środowisku pracy.  

P7S_WG 

 

BM_W03 Zna procesy zmian zachodzących w obrębie struktur 
sfery gospodarczej i społecznej, ich elementów, 
przyczyn i konsekwencji tych procesów, a także wyzwań 
i dylematów wynikających z powszechnego 
wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 
 

BM_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe do 
rozwiązywania  złożonych  i nietypowych problemów      
i proponuje konkretne rozstrzygnięcia  oraz sposoby ich 
wdrożenia przez właściwy dobór źródeł i informacji oraz 
dobór właściwych metod i narzędzi, w tym 
informacyjno-komunikacyjnych. 

P7S_UW 

 

 

 

BM_U02 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych. 

P7S_UO 

 

BM_U03 Posiada  umiejętność  rozumienia zjawisk społecznych   
 i ich wpływu na relacje w środowisku pracy oraz na tej 
podstawie określa właściwe sposoby zachowania  
i komunikowania się z otoczeniem w j. angielskim; 
posługuje się terminologią  z zakresu zarządzania  
w j. angielskim i umiejętnie ją wykorzystuje do 
formułowania myśli i opinii. 

P7S_UK 



 

                                                           

 

 

BM_U04 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
publicznych, prezentacji i prac pisemnych w języku 
angielskim dotyczących zagadnień związanych z różnymi 
aspektami zarządzania wykorzystując różne źródła  
i techniki multimedialne.  

P7S_UK 

 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 
 

BM_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów 
związanych z zarządzaniem i wykazuje gotowość do 
zasięgania opinii w przypadku trudności                       
z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

 

BM_K02 Dostrzega potrzebę wypełniania zobowiązań 
społecznych w obszarze podstawowych funkcji 
jednostek gospodarczych  i podejmuje działania 
uwzględniające perspektywę różnych interesariuszy,     
w tym interesy społeczne. 

P7S_KO 

BM_K03 Dostrzega problemy związane z funkcjonowaniem         
w szeroko pojętym wielokulturowym środowisku 
biznesu oraz identyfikuje dylematy dotyczące 
wykonywanego zawodu,  sprawowanej funkcji  
i pełnionej roli i wykazuje gotowość do 
odpowiedzialnego wypełniania obowiązków zgodnie  
z regułami zawodowymi oraz etycznymi. 

P7S_KR 

BM_K04 Potrafi działać w sposób aktywny i przedsiębiorczy, 
wykazuje kreatywność w myśleniu. 

P7S_KO 

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

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Business Management. Core 
Issues.   

Wykłady/ćwiczenia  18/31 godz. 10 

2. Management of  Business 3.0 
Development. 

Wykłady/ćwiczenia  25/45 godz. 14 

3. Personal Development.   Wykłady/ćwiczenia    3/53 godz. 11 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 3,  (karty należy sporządzić  wg wzoru 
określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

 



 

  

 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

Znajomość j. angielskiego na poziomie B2. 

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

Zaliczenie 6 testów przedmiotowych, wykonanie ćwiczeń, przygotowanie 3 projektów, aktywny udział  
w zajęciach. 


