
Kierunek Zarządzanie



Umiejętności

� Na kierunku Zarządzanie studenci przygotowani będą do rozwijania 

własnych kompetencji i  do wykorzystywania wiedzy w zakresie 

podejmowania działalności przedsiębiorczej

� Studenci uczą się obserwować i 

analizować relacje zachodzące w analizować relacje zachodzące w 

organizacji oraz jej otoczeniu,

są wdraŜani do rozwiązywania 

problemów ekonomicznych, 

społecznych oraz organizacyjnych

� Wiedza i umiejętności pozwolą Ci 

wykorzystać dobytą wiedzę w biznesie



Kierunek: Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie odbywają się w ramach 

specjalności:

� Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych

� Przedsiębiorczość 

� Zarządzanie finansowe

� Zarządzanie przedsiębiorstwem

� Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, 

turystyce i mediach 

� Zarządzanie zasobami ludzkimi



Marketing na rynkach 

krajowych i międzynarodowych

Studenci specjalności Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych 
wyposaŜani są w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce 
umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych

Cel:

� wyposaŜenie absolwenta w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce 
umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnychumiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych

� przygotowanie absolwenta w umiejętności z zakresu dyscyplin 
marketingowych 

� przygotowanie do identyfikowania i badania, projektowania i planowania, 
podejmowania i wdraŜania, oraz korygowania działań marketingowych 
zarówno na rynkach krajowych, międzynarodowych, jak i globalnych

Umiejętności:

� się identyfikować, projektować, wdraŜać i kontrolować działania 
marketingowe na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych



Przedsiębiorczość

Studenci specjalności Przedsiębiorczość są wprowadzani w arkana wiedzy i sztuki 
zakładania i efektywnego rozwijania własnego biznesu. Program studiów na tej 
specjalności pozwala kształtować kreatywną postawę od pomysłu na firmę aŜ po 
jej uruchomienie, finansowanie i rozwój. Studenci uczą się jak kształtować 
własne zachowania, aby wyzwalać przedsiębiorczość, umiejętnie poszukiwać i 
wykorzystywać szanse w otoczeniu

Cel:Cel:

� kształcenie w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości organizacyjnej

� dostarczanie wiedzy na temat oŜywiania innowacyjności i podwyŜszania 
efektywności w organizacjach

Umiejętności:

� przedsiębiorcze zachowania

� efektywne zarządzanie w organizacjach

� budowanie więzi społecznych

� kreatywność

� poszukiwanie, rozpoznawanie i wykorzystywanie szans 



Zarządzanie finansowe

Studenci na specjalności Zarządzanie finansowe uczą się metod oceny 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikowania potencjalnych 
zagroŜeń. Specjalność wyposaŜa wiedzę na temat sposobów pozyskiwania 
kapitału przez przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka finansowego. Daje 
szerokie perspektywy zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych i 
międzynarodowych, instytucjach finansowych, inwestycyjnych, 
ubezpieczeniowych i konsultingowychubezpieczeniowych i konsultingowych

Cel:
� wyposaŜenie w wiedzę na temat pozyskiwania kapitału przez 

przedsiębiorstwo
� umiejętność wykorzystania nowoczesnych instrumentów globalnego rynku 

finansowego do kreowania wartości przedsiębiorstwa
Umiejętności:
� umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
� identyfikacja potencjalnych zagroŜeń w przedsiębiorstwie
� diagnoza i projekcja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
� metody projektowania i wdraŜania strategii finansowych przedsiębiorstwa



Zarządzanie przedsiębiorstwem

Umiejętność myślenia i działania strategicznego nabyte i wyniesione ze 
studiów umoŜliwiają swobodne poruszanie się w problematyce rynku 
kapitałowego, rynku pracy, rynku produktów oraz rynku zaopatrzenia, w 
wymiarze regionalnym, narodowym i międzynarodowym

Cel:

� wyposaŜenie w wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem � wyposaŜenie w wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 

� rozwijanie kompetencji strategicznych, tworzenie zasobów strategicznych 
przedsiębiorstwa oraz sporządzanie strategii opartych na głównych 
źródłach przewagi konkurencyjnej

Umiejętności:

� strategiczne myślenie oraz działanie

� swobodne poruszanie się po problematyce rynku pracy, rynku 
zaopatrzenia, rynku produktów 

� trafne podejmowanie decyzji

� wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem



Zarządzanie marketingowe w usługach 

profesjonalnych, turystyce i mediach

Oferowanie nowoczesnych usług profesjonalnych (na przykład prawnych, konsultingowych, 
ochrony zdrowia), turystycznych (na przykład agroturystycznych, turystyki 
kongresowej), a takŜe usług na rynku mediów to wyzwanie, wymagające zupełnie 
nowego podejścia do biznesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu zindywidualizowane 
podejście do klienta oraz najwyŜszej klasy personel. W ramach tej specjalności studenci 
poznają dobre praktyki w zakresie zarządzania firmami usługowymi, strategie 
budowania długoterminowych relacji z najwaŜniejszymi klientami, sposoby tworzenia 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwaprzewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Cel:

� wyposaŜenie w wiedzę z zakresu zarządzania finansami usługowymi

� wyposaŜenie w wiedzę z zakresu strategii budowania długoterminowych relacji z 
klientami

Umiejętności:

� oferowanie nowoczesnych usług profesjonalnych np. prawnych, konsultingowych, 
ochrony zdrowia, turystycznych np. agroturystycznych, turystyki kongresowej), a takŜe 
usług na rynku mediów

� umiejętność zarządzania firmami usługowymi

� strategie budowania długoterminowych relacji z najwaŜniejszymi klientami

� umiejętność tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa



Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem specjalności jest nauczenie studentów podnoszenia własnych 
kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i 
skuteczne wykorzystywanie w ramach słuŜb personalnych i kadr 
kierowniczych. Studia na tej specjalności, pozwalają nabyć umiejętności 
kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i 
rozwijania kapitału ludzkiego organizacji postrzeganego jako źródło 
wartości firmywartości firmy

Cel:

� nauczanie studentów podnoszenia własnych kompetencji 
interpersonalnych

� wywieranie wpływu na postawy i zachowania pracowników

� efektywne komunikowanie się w zespole

� sprawne wykorzystanie kapitału ludzkiego

Umiejętności:

� umiejętności kreowania liderów

� umiejętności rozwiązywania konfliktów

� umiejętności pozyskiwania pracowników do organizacji



Profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie znajdzie zatrudnienie:
� na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach 

róŜnego typu
� w jednostkach administracji państwowej i samorządowej
� w firmach doradczych
� w organizacjach międzynarodowych 
� w jednostkach naukowo-badawczych
� w instytucjach finansowych
� w instytucjach i firmach marketingowych




