
Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

ORGANIZATOR: FILIA SZKOŁY STUDIÓW I i II STOPNIA 

NAZWA:    
MASTER OF CORPORATE GOVERNANCE/MENADŻER ŁADU KORPORACYJNEGO  

TYP STUDIÓW:  STUDIA DOSKONALĄCE   

DYSCYPLINY NAUKOWE: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW:  imię i nazwisko, dane teleadresowe 

dr Katarzyna Olejko katarzyna.olejko@ue.katowice.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Filia Rybnik 
Ul. Rudzka 13 c 
Rybnik 44-200 
 

SEMESTRY 

2 

GODZINY  

168 

W tym: 

Wykłady: 116 

Ćwiczenia: 52 

Laboratoria: - 

E-learning: - 

ECTS 

35 

 

CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu 
zasad tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów skutecznego nadzoru 
korporacyjnego, a także wykorzystywania licznych wewnętrznych mechanizmów zarządczych 
i kontrolnych,  pozwalających na istotne zwiększenie skuteczności działania zarządów, rad 
nadzorczych oraz ich komitetów. 
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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 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA 

Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MCG_W01 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – 
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę 
ogólną  oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
szczegółowej – właściwe dla programu Master of 
Corporate Governance oraz zna i rozumie 
zastosowanie praktyczne tej wiedzy w swojej 
działalności zawodowej. 

P7S_WG 

MCG_W02 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, 
etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej ze 
sprawowaniem nadzoru korporacyjnego  
w organizacji, w tym również podstawowe pojęcia  
i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego. 

P7S_WK  

MCG_W03 

Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia  
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, a także 
metody ich wykorzystania dla budowy sprawnego 
systemu kontroli i nadzoru korporacyjnego.  

 

 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MCG_U01 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę  
w obszarze szeroko rozumianego corporate 
governance– formułować i rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania  
w warunkach nie w pełni przewidywalnych między 
innymi poprzez właściwy dobór źródeł i informacji  
z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy i syntezy tych informacji, a także  
dobór oraz stosowanie właściwych metod  

P7S_UW 



 

i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych. 

MCG_U02 
Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem 
specjalistycznej terminologii związanej z corporate 
governance.  

P7S_UK 

MCG_U03 

Potrafi brać udział w debacie dotyczącej 
problemów corporate governance, przedstawiać  
i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować 
o nich. 

P7S_UK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

MCG_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny  wiedzy i treści 
odbieranych w trakcie wykładów i ćwiczeń 
realizowanych w ramach studiów podyplomowych 
Master of Corporate Governance. 

P7S_KK 

MCG_K02 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  
w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu dotyczącego problematyki 
związanej z corporate governance. 

P7S_KK 

MCG_K03 

Jest gotów do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy w trakcie tworzenia, wdrażania  
i doskonalenia mechanizmów corporate 
governance.  

P7S_KO 

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. Skuteczny i efektywny  ład 
korporacyjny   

Wykłady/ćwiczenia 20/12 godz. 7 pkt 

2. Wewnętrzne narzędzia 
nadzoru korporacyjnego 

Wykłady/ćwiczenia 12/12 godz. 4 pkt 

3. Rachunkowość w nadzorze 
korporacyjnym 

Wykłady/ćwiczenia 36/12 godz. 11 pkt 

4. Nadzór a proces 
restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa 

Wykłady/ćwiczenia 32/8 godz. 8 pkt 



 

 

5. Komunikacja korporacyjna Wykłady/ćwiczenia 16/8 godz. 5 pkt 

Karty opisu modułu stanowią załączniki od 1 do 5 (karty należy sporządzić wg wzoru 
określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

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

Zaliczenie testu po ukończeniu każdego z pięciu modułów.  


