
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 niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 

 Specjalność menedżerska 

 Zarządzanie w usługach 

 Zarządzanie przedsiębiorstwem 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

Charakterystyka specjalności  

Specjalność menedżerska 
 

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 w usługach  
 

Studia na specjalności Zarządzanie w usługach wyposażą Absolwenta w wiedzę z zakresu 

zarządzania szeroko pojętymi usługami, a także strategii budowania długoterminowych 

relacji z klientami. Absolwenci rozwiną wiedzę z zakresu nowoczesnych usług 

profesjonalnych, a także z zakresu zarządzania. 

 

Podczas studiów na specjalności absolwenci zdobywają umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi usługami profesjonalnymi jak np. usługi prawne, konsultingowe, ochrony 

zdrowia oraz szeroko rozumianych usług turystycznych. Studia wyposażają również  

w umiejętność zarządzania usługami finansowymi, budowanie długoterminowych relacji  

z klientami oraz tworzenia strategii konkurencyjnych przedsiębiorstwa.  

 

Po ukończeniu studiów Absolwenci drugiego stopnia będą mogli pracować jako 

menedżerowie strategiczni lub operacyjni, a także jako senior account managers  

w agencjach reklamowych czy konsultanci strategiczni. Będą też mogli założyć własną 

działalność gospodarczą. 

 

Oferowanie nowoczesnych usług profesjonalnych takich jak prawnych, konsultingowych, 

ochrony zdrowia, turystycznych (na przykład agroturystycznych, turystyki kongresowej),  

a także usług na rynku mediów to wyzwanie, wymagające zupełnie nowego podejścia do 

biznesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu zindywidualizowane podejście do klienta oraz 

najwyższej klasy personel. W ramach tej specjalności studenci poznają dobre praktyki  

w zakresie zarządzania firmami usługowymi, strategie budowania długoterminowych relacji  

z najważniejszymi klientami, sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Studia na specjalności przygotowują studentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych 

oraz menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania czy na szeroko pojętych 

stanowiskach specjalistów w zakresie usług. Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie 

przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: 

 kadry kierowniczej placówek usługowych, zakładów ubezpieczeń, mediów, usług 

prawnych, konsultingowych, ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianych usług 

turystycznych, 

 zarządzających biurami podróży lub obiektami turystycznymi, 

 pracowników obsługi klienta w zakresie usług profesjonalnych, ubezpieczeniowych  

i turystycznych czy związanych z mediami, 

 przedsiębiorcy zakładającego swoją firmę usługową. 

 



Zdobyte w procesie kształcenia wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na osiąganie 

celów na rynku pracy i rozwój karier, a także na kontynuację kształcenia na trzecim stopniu 

studiów. 

 

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. 

 


