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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 niestacjonarnych na  

rok akademicki 2015/2016 

 

 Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych 
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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 Specjalność Menadżerska 
 

Specjalności menedżerska uczy studenta, jak budować i organizować zespół, motywować 

pracowników, realizować projekty, organizować pracę zespołu, podejmować trafne decyzje i 

uskrzydlać pracowników. Uczy jak założyć i rozwijać własny biznes oraz jak zarządzać 

działem międzynarodowej firmy. Daje wiedzę o najlepszych na świecie korporacjach, 

instytucjach sektora publicznego oraz organizacjach non-profit. 

 

 

 
 

 

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. 

 


