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CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji niezbędnych do skutecznego działania na każdym 

szczeblu zarządczym firmy. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności potrzebnych  

w zarządzaniu obszarami funkcyjnymi i całym przedsiębiorstwem, a w szczególności: 

- poszerzają wiedzę z zakresu zarządzania najważniejszymi obszarami funkcjonowania firmy; 

- rozwijają umiejętności korzystania z narzędzi służących skutecznemu działaniu na każdym 

szczeblu zarządczym, dzięki którym możliwe jest reagowanie na aktualne i przyszłe potrzeby 

przedsiębiorstwa. 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA 

Symbol efektu 

z 
rozporządzenia1* 

PZOZ_W01 

Zna różne koncepcje człowieka, jako kreatora  
i uczestnika struktur społeczno-gospodarczych  
w skali makro, mezzo, mikro, w przekroju lokalnym 
i różno-kulturowym, w aspekcie wielopoziomowej 
aktywności społecznej oraz osobistej, w tym procesy 
przywództwa, zarządzania i organizowania.  

P7S_WG 

PZOZ_W02 
Zna etyczne i organizacyjne uwarunkowania 
zarządzania zespołem oraz potrafi zidentyfikować 
związane z tym ryzyka. 

P7S_WK 

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

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

PZOZ_W03 
Zna główne trendy rozwojowe z zakresu zarządzania 
zespołem w ujęciu interdyscyplinarnym. 

P7S_WG 

PZOZ_W04 
Zna i rozumie złożone uwarunkowania, procesy  
i efekty relacji międzyludzkich w kontekście 
zarządzania organizacjami i zespołami. 

P7S_WG 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

PZOZ_U01 

Prawidłowo posługuje się normami, regułami 
(prawnymi, zawodowymi) związanymi  
z zarządzaniem, zespołem, potrafi komunikować się 
na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców. 

P7S_UK 

PZOZ_U02 
Potrafi kierować pracą podległego zespołu 
uwzględniając jego różnorodność. 

P7S_UO 

PZOZ_U03 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu 
formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypo     
wych problemów z zakresu zarządzania zespołem 
oraz działać innowacyjnie w nieprzewidywalnych 
warunkach. 

P7S_UW 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

PZOZ_K01 
Potrafi krytycznie oceniać odbierane treści, uznawać 
znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych. 

P7S_KK 

PZOZ_K02 
Potrafi współpracować z grupą (w grupie)  
i komunikować się z otoczeniem, potrafi myśleć  
i działać w sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

PZOZ_K03 

Rozumie konieczność odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych oraz potrzebę aktualizacji 
posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, 
pozwalającą na doskonalenie kompetencji 
przywódczych. 

P7S_KR 

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. 
Lider w zarządzaniu strategicznym Wykład/ 

ćwiczenia 
4/4 2 

2. 
Zarządzanie ludźmi w organizacji: budowanie 

zaangażowania pracowników 

Wykład/ 

ćwiczenia 
4/4 2 

3. 
Nowoczesne trendy IT w biznesie: big data  

i machine learning 

Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

4. 
Prawne aspekty zarządzania firmą i zespołem Wykład/ 

ćwiczenia 
4/12 3 

5. 
Planowanie i ocena ryzyka Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

6. 
Monitorowanie i analizowanie efektywności 

działań 

Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

7. 
Tworzenie nowych rozwiązań. Usprawnianie 

pracy zespołu i firmy 

Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

8. 
Psychologia człowieka w organizacji Wykład/ 

ćwiczenia 
8/8 3 

9. 
Well-being i work-life harmony 

Ćwiczenia 4 1 

10. 
Zarządzanie pozytywne i psychologia 

pozytywna 
Wykład 4 1 

11. Efektywny zespół 
Wykład/ 

ćwiczenia 
4/12 3 

12. 
Zarządzanie zmianą i sytuacjami 

kryzysowymi 

Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

13. 
Przywództwo rozproszone i turkusowe 

Wykład 4 1 

14. Zarządzanie zespołem wirtualnym 
Wykład/ 

ćwiczenia 
2/2 1 

15. Zarządzanie różnorodnością zespołu 
Wykład/ 

ćwiczenia 
2/2 1 

16. Budowanie i wykorzystywanie relacji Ćwiczenia 4 1 

17. Sztuka wystąpień publicznych Ćwiczenia 8 2 

18. Różnice kulturowe w biznesie 
Wykład/ 

ćwiczenia 
2/2 1 

19. Warsztat pracy nad głosem Ćwiczenia 8 2 

20. Etykieta w biznesie Ćwiczenia 8 2 

21. 
Personal branding w mediach 

społecznościowych 

Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

22. 
Planowanie i pomiar kluczowych wskaźników 

efektywności 

Wykład/ 

ćwiczenia 
2/6 2 

 



 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 21 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia dedykowane są menedżerom i przedsiębiorcom, a zwłaszcza dla kadrze zarządzającej 

małych i średnich przedsiębiorstw. Adresatami studiów są przede wszystkim: 

 menedżerowie i przedsiębiorcy zainteresowani zwiększeniem efektywności 

zarządzania w różnych obszarach działalności; 

 liderzy firm rodzinnych stojący wobec problemów dynamicznych zmian 

organizacyjnych; 

 specjaliści przedsiębiorstw przygotowujący się do zadań zarządczych;      

ukończone studia licencjackie lub magisterskie 

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

- min. 70% obecności 

- egzamin pisemny 

 


