
Kierunek ZARZĄDZANIE 
 

Profil Absolwenta 

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy 

zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego  

i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub 

publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.  

 

Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu będzie umiał 

rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, 

rzeczowymi oraz finansowymi. Metody kształcenia dostosowane są do twórczego rozwijania 

wiedzy oraz zaspokajania zapotrzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne  

w nowoczesnych organizacjach. 

 

Po ukończeniu kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy na 

stanowiskach menedżerskich, gdzie z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować 

oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków 

obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach 

Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu 

międzynarodowym. 

 

Kierunek Zarządzanie oferuje szeroką gamę specjalności, które pozwolą wybrać tę drogę 

kształcenia, która najlepiej odpowiada własnym zainteresowaniom. W ofercie studiów na 

tym kierunku znajdują się specjalności z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, zasobów 

ludzkich oraz marketingu.  

 

Oferta dydaktyczna studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 

 Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych 

 Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach 

 Zarządzanie projektami międzynarodowymi 

 Zarządzanie przedsiębiorstwem 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Charakterystyka specjalności  

Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych 
 

Specjalność Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych stwarza możliwość 

pogłębienia wiedzy na temat ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów strategii 



rozwojowej przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych. Zdobyta wiedza pozwoli na 

racjonalne podejmowanie decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie mających wpływ na 

efektywną realizację jego celów rynkowych. Studenci specjalności Marketing na rynkach 

krajowych i międzynarodowych wyposażeni zostaną w pogłębioną wiedzę i sprawdzone  

w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych. 

 

Charakterystyka specjalności  

Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach 

 

Studia na specjalności zawierają poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania, w tym marketingu 

oraz ekonomii o funkcjonowaniu przedsiębiorstw usługowych różnych typów i wielkości,  

o renomowanych markach i wizerunku, działających zarówno na rynkach 

międzynarodowych/ globalnych jak i w mniejszych skalach przestrzennych, obsługujących 

różne docelowe rynki klientów indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych, w tym 

biznesowych. 

 

Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno rynki usług profesjonalnych (np. biznesowych, 

medycznych), turystycznych (np. hotelarskich, biur podróży, transportu turystycznego,  

e-turystyki), medialnych oraz handlu i usług handlowych. Student na tej specjalności rozwija  

i doskonali swoje umiejętności analityczno-badawcze, stosowania metod i technik 

podejmowania decyzji strategicznych i taktyczno-operacyjnych w zakresie zarządzania 

marketingowego, metod opracowania i wdrażania strategicznego planu marketingu (np.  

w zakresie budowy silnych marek, doboru skutecznych strategii marketingowych), oraz 

operacyjnych programów marketingowych (np. w dziedzinie promocji i sprzedaży etc.). 

 

Rozwija też umiejętności pracy zespołowej, tak niezbędnych nie tylko dla wypełniania zadań 

marketingu w przedsiębiorstwie usługowym, lecz przede wszystkim dla budowy 

długoterminowych, wartościowych (zyskownych) relacji firmy ze swoimi klientami 

docelowymi, opartymi na zaufaniu, lojalności i wzajemnych korzyściach, przy uwzględnieniu 

zindywidualizowanego podejścia, dzięki dobrze motywowanemu, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych personelowi obsługi klienta, tak indywidualnego jak i biznesowego. 

 

Charakterystyka specjalności  

Zarządzanie projektami międzynarodowymi 
 

Postępujący proces globalizacji, otwierające się granice i wzajemne przenikanie się 

gospodarek różnych krajów są przyczyną złożonych i intensywnych zmian, jakie towarzyszą 

funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany owe sprawiają, że  

w przedsiębiorstwach rośnie liczba realizowanych projektów, których celem jest kreowanie 

nowych produktów i usług, zdobywanie nowych rynków zbytu, lokowanie kapitałów  

w przedsięwzięcia inwestycyjne czy też wprowadzanie innowacji w procesach zarządzania.  



 

Pojawienie się w Polsce wielonarodowych przedsiębiorstw zaowocowało powstaniem 

zespołów międzynarodowych współpracujących nad interdyscyplinarnymi projektami 

"ponad granicami państw i kultur". Rozwój kariery zawodowej stracił swój dawny pionowy, 

hierarchiczny charakter. Koncentruje się wokół różnorodnych projektów, których 

realizatorami są zespoły o zmiennym składzie osobowym i dość amorficznej strukturze. 

Pracownicy stają się dzisiaj nomadami wędrującymi poziomo wokół coraz bardziej złożonych 

i niepowtarzalnych przedsięwzięć, czyli projektów. 

 

W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, 

stąd przewaga technik interaktywnych takich, jak studia przypadków, symulacja, prace w 

małych zespołach Nabycie umiejętności projekcyjnych, metodycznych i społecznych w toku 

studiów oraz ich rozwijanie w praktyce biznesowej jest podłożem do podejmowania  

i realizacji projektów w środowisku międzynarodowym. 

 

Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji menedżera, analityka i 

realizatora w międzynarodowych zespołach projektowych realizowanych przez 

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy consultingowe, instytucje 

finansowe i ubezpieczeniowe oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej. 

 

Charakterystyka specjalności  

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

 
Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem wyposażą w wiedzę z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem, a także pozwolą na rozwijanie kompetencji strategicznych, 
tworzenie zasobów strategicznych przedsiębiorstwa oraz sporządzania strategii opartych na 
głównych źródłach przewagi konkurencyjnej. Nabyte i wyniesione ze studiów umiejętności 
umożliwią swobodne poruszanie się w problematyce rynku kapitałowego, rynku pracy, 
produktów oraz zaopatrzenia, w wymiarze regionalnym, narodowym i międzynarodowym.  
 
Pozwolą dowiedzieć się jak ocenić branżę w której działa firma, jak zorganizować produkcję, 
kiedy wprowadzić nowy produkt na rynek, w jaki sposób dbać o wysoką jakość oferowanych 
produktów i usług, jak zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel, zwiększyć 
sprzedaż, czy też podejmować decyzje finansowe. 
 

Charakterystyka specjalności  

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność, która przygotuje do pełnienia funkcji 
dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, 
zatrudnienia i płac, menedżera i specjalisty w branży doradztwa personalnego, a także 
analityka biznesu lub trenera szkoleń. 
 



Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest nauczenie studentów podnoszenia 

własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne 

wykorzystywanie w ramach pełnionych funkcji. Studiując na tej specjalności zdobywa się 

umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania pracowników 

do organizacji o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. 


