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Przedmioty specjalnościowe 

3 

•Efektywność procesów 
personalnych 

•Ryzyko personalne 

4 

•Elastyczność zatrudnienia 

•Etyka gospodarowania 
kapitałem ludzkim 

semestr 



Przedmioty do wyboru 

3 

• Zarządzanie jakością  
i wartością kapitału ludzkiego 
organizacji  

4 
• Marketing personalny 

semestr 



Krótkie charakterystyki przedmiotów specjalnościowych GKL 

• Efektywność procesów personalnych 
poznajesz determinanty skuteczności tych procesów oraz 
sposoby określania ich korzystności i ekonomiczności. 

• Ryzyko personalne 
dowiadujesz się, w jakim stopniu i dlaczego określone działania 
personalne obarczone są ryzykiem i jak oceniać wielkość ryzyka. 

• Elastyczność zatrudnienia 

 poznajesz  typologię elastycznych form zatrudnienia, specyfikę 
pracy tymczasowej i telepracy, zdobywasz umiejętność ich 
identyfikacji, wyboru i oceny.  

• Etyka gospodarowania kapitałem ludzkim 
na konkretnych przykładach działań personalnych (np. przy 
selekcji pracowników) uczysz się , jak odróżniać działania etyczne 
od nieetycznych. 
 
 



Korzyści z wyboru specjalności GKL 

• Będziesz studiować interdyscyplinarną dziedzinę  
z pogranicza ekonomii, zarządzania i psychologii. 

 

• Będziesz zajmować się najważniejszym kapitałem 
organizacji – kapitałem ludzkim. 

 

• Będziesz miał(a) zajęcia z doświadczonymi 
dydaktykami i praktykami. 

 

• Znajdziesz odpowiedniki specjalności GKL na 
uczelniach zagranicznych. 

 

• Masz szanse znalezienia miejsca praktyki, a potem 
pracy na różnych stanowiskach. 



Stanowiska pracy odpowiadające ukończonej specjalności 

SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA 

ZASOBAMI LUDZKIMI 

• Specjalista ds. kadr (242307) 

• Specjalista ds. kultury firmy (242308) 

• Specjalista ds. rekrutacji  pracowników   

  (242309) 

• Specjalista ds. wynagrodzeń (242310) 

• Specjalista ds. zarządzania talentami   

  (242311) 

• Specjalista integracji międzykulturowej   

  (242312) 

• Specjalista ds. czasowego zatrudniania   

  pracowników (242313) 

• Lider klubu pracy (242306) 

• Konsultant ds. kariery (242305) 

• Doradca zawodowy (242304) 

• Doradca personalny (242303) 

• Doradca EURES (242302) 

• Analityk pracy (242301) 

• Pozostali specjaliści ds. zzl (242390) 

SPECJALIŚCI DO SPRAW SZKOLEŃ 

ZAWODOWYCH I ROZWOJU KADR 

• Specjalista ds. rozwoju zawodowego   

  (242402) 

• Specjalista ds. szkoleń (242403) 

• Broker edukacyjny (242401) 

• Pozostali specjaliści ds. szkoleń   

  zawodowych i rozwoju kadr (242490) 

KIEROWNICY DS. ZARZĄDZANIA 

ZASOBAMI LUDZKIMI 

• Dyrektor ds. personalnych (112005) 

• Kierownik działu kadr i płac (121201) 

• Kierownik działu szkoleń (121202) 

• Kierownik działu zarządzania zasobami   

  ludzkimi (121203) 

• Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego   

  usługi z zakresu ZZL (121204) 

Zob.: Klasyfikacja zawodów i specjalności  na potrzeby  
rynku pracy [Dz. U. 2018r. poz.227] 



Przykładowe oferty pracy 

Źródło: www.pracuj.pl [2018] 



Wynagrodzenia oferowane pracownikom w obszarze HR 

Źródło: HAYS Raport płacowy. Trendy na rynku pracy [2018] 
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (na pełen etat) 
** Najczęściej oferowane  wynagrodzenie na danym stanowisku 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

„W mojej opinii specjalność ta  jest ciekawa dzięki 

prowadzeniu zajęć nakierowanych na praktyczne 

wykorzystanie umiejętności i ciągłe podnoszenie 

wiedzy teoretycznej do rzeczywistości.  

Podoba mi się również, że każdy może mieć swój 

przykład sytuacji na zastosowanie np. danej 

metody, co pozwala na bardziej dogłębne 

zrozumienie problematyki.  

Poza tym, wybrałam tą specjalność bo dotyczy 

ona każdego z nas w życiu zawodowym i nie 

żałuję! Znam wiele zagrożeń, przewidywań co do 

rozwoju jako osoba zatrudniona czy też 

zatrudniająca.  

Reasumując, jest to w mojej ocenie specjalność, 

po której można pracować specjalistycznie  

w branży HR, jak i wykorzystać zdobytą wiedzę 

na każdym innym stanowisku jako osoba, której 

dotyczy polityka HR.”  Monika Pietranek 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Rafał Czarnomski 

"Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

to moim zdaniem jedna  

z najlepszych specjalizacji, jakie 

oferuje nasza uczelnia.  

Jest ciekawa, ponieważ łączy  

w sobie zagadnienia z zakresu 

ekonomii oraz psychologii,  

a ponadto gwarantuje wysokie 

szanse na znalezienie dobrej pracy.  

W końcu każde większe 

przedsiębiorstwo potrzebuje kogoś 

kto zajmie się płacami, szkoleniami 

czy rekrutacją".  



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Adrianna Smykała 

„Ze względu na fakt, iż działy HR/kadry są niemal 

we wszystkich organizacjach oraz na to, że 

wszyscy pracujemy, pracowaliśmy, będziemy 

pracować lub też w przyszłości sami będziemy 

zatrudniać pracowników – wiedza  

i umiejętności nabyte podczas nauki na tej 

specjalizacji są szczególnie uniwersalne, 

pożyteczne i ciekawe. 

Każdy znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza ze 

względu na interdyscyplinarny charakter GKL. 

Studenci mają okazję dowiedzieć się czegoś 

autentycznie przydatnego, co można 

wykorzystać w rzeczywistości, np. podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej (metody, techniki 

rekrutacji), czy już w trakcie pracy – prawa  

i obowiązki pracownika, sposoby naliczania 

wynagrodzenia itp. GKL porusza kwestie niemal 

codzienne, bliskie każdemu człowiekowi, nie 

tylko osobom, które chcą pracować w kadrach 

lub HR.” 

 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Rafał Mamica 
Z-ca kierownika działu w branży handlowej 

„Specjalizacja GKL jak najbardziej 

przydaje się w pracy choćby 

poprzez poznanie wartości jaką 

jest właśnie ludzki kapitał.  

Myślę, że przydaje się nie tylko 

ludziom zatrudnionym konkretnie 

w działach HR, ale także  

w innych, ponieważ w każdej 

firmie występuje kontakt z ludźmi.”  



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Aleksandra Zawadzka 
Specjalista ds. rekrutacji  

„Obecnie pracuję jako rekruter w jednej z agencji pracy  

na rynki zagraniczne. Moją specjalizacją są zawody 

techniczne, takie jak operatorzy i programiści maszyn, 

technicy utrzymania ruchu, programiści CAD/CAM itp. 

W rozpoczęciu kariery z pewnością pomógł mi ukończony 

kierunek studiów, jak również odbyte podczas nich praktyki.” 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Paulina Nowak 
Polski Teatr Historii z siedzibą w Mikołowie 

„Moja ścieżka kariery i droga zawodowa 

zupełnie zmieniły kierunek. Po studiach nie 

podjęłam pracy "w zawodzie", lecz rozwijałam 

się dalej artystycznie. Działam jako tzw. 

wolny strzelec - koncertuję, gram i śpiewam 

w teatrze. Bardzo miło wspominam ten czas 

na UE i działalność w kole naukowym  

„HR-owców”. Myślę, że wiedza, którą 

zdobyłam, gdzieś we mnie zakiełkowała  

i nawet w mojej działalności artystycznej jest 

bardzo przydatna (dobre artystyczne CV jest  

w dzisiejszych czasach bardzo ważne).” 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Jakub Balura 
Inspektorat ZUS w Tychach 

„Zajęcia w ramach specjalności wspominam rzecz jasna 

dobrze i wiem, że jeśli ktoś ma/będzie miał możliwość 

zatrudnienia w obszarze HR, to na pewno wiadomości 

zdobyte podczas ćwiczeń/wykładów będą przydatne. 

Aktualnie pracuję w Inspektoracie ZUS (Wydział Rozliczeń 

Kont Płatników Składek).”  

 

 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Aleksandra Flasz 
Instruktor narciarstwa, specjalista w branży marketingowej 

 

 

„Myślę, że ta specjalizacja 

dużo mi dała, szczególnie 

uczestnictwo w kole 

naukowym i związane z tym 

wizyty studyjne. Inspirowały  

i zachęcały do podjęcia 

działania, pokazywały, że 

można dużo osiągnąć jeśli 

tylko postawimy sobie taki cel 

i wytrwale się do niego dąży. 

Wykonuje pracę w której 

kontakt z ludźmi odgrywa 

zasadniczą sprawę i 

niewątpliwie przenoszę swoje 

teoretyczne umiejętności 

wyniesione z GKL do życia 

zawodowego i codziennego.” 



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Martyna Opałka 
Delivery Analyst 

IBM Global Services Delivery Centre w Katowicach 

 

 

„Aktualnie pracuję jako Delivery Analyst w IBM Global Services Delivery 

Centre w Katowicach. Gdyby nie wybór tej specjalności i zapisanie się do 

koła naukowego „HR-owców” to nie dostałabym tej pracy. W maju trafiłam 

na praktyki do IBM’a odpowiadając na ich maila przysłanego członkom 

koła, z informacją że poszukują praktykantów. Trzymiesięczne praktyki 

odbyłam w dziale rekrutacji, organizowałam sesje assessment centre, 

przeprowadzałam wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Po skończeniu 

praktyk trafiłam na jedną z sesji AC już jako kandydat a nie rekruter,  

no i się udało, zostałam w firmie na dłużej. 

Co do samej specjalności, myślę, że przedmioty jakie są tam nauczane 

odpowiednio przygotowują studentów do pracy. Wiele rzeczy, których 

dowiedziałam się na zajęciach mogłam później wykorzystać w praktyce, 

np. przy przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych. Gdyby ktoś mnie 

zapytał, czy z perspektywy czasu drugi raz wybrałabym tą specjalność,  

to powiedziałabym, że zdecydowanie tak.”  



Opinie absolwentów na temat specjalności GKL 

Małgorzata Kubica 
Junior Recruitment Specialist, Future Processing 

 

 

„Zarówno ekonomia, jak i specjalność GKL dały mi podstawy 

pozwalające dobrze wykonywać moją pracę i wiedzę, czego 

jeszcze mi potrzeba, aby być dobrym HR-owcem. 

Zdecydowanie cieszę się, że wybrałam GKL jako specjalność  

i żałuję, że dopiero na magistrze.” 



http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-organizacjami/kolo-naukowe-hr.html 

Koło Naukowe „HR-owców” 
 

 Wizyty studyjne w działach personalnych, 

 Cykliczne seminaria z ekspertami, 
praktykami HR, 

 Szkolenia wewnętrzne „Z HR-em na TY”, 

 Udział w konferencjach skierowanych dla  
młodych ekonomistów (z publikacjami). 



Wybrane publikacje pracowników Katedry  



Naszą pracę  
doceniają praktycy HR 


