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Specjalność: Marketing  

Studia na specjalności Marketing na pierwszym stopniu przygotowują studentów do pracy na 

stanowiskach specjalistycznych w zakresie marketingu, sprzedawców, osób, które przygotują 

proste strategie marketingowe w oparciu o narzędzia badań rynkowych, narzędzia 

marketingu-mix, czy analizę zachowań konsumentów. Studia na specjalności "Marketing" na 

drugim stopniu przygotowują studentów do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego 

i wyższego szczebla zarządzania oraz na stanowiskach specjalistów w zakresie marketingu.  

Specjalność została przygotowana również z myślą o osobach chcących pracować w 

agencjach interaktywnych, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach internetowych, 

portalach internetowych oraz w działach marketingu różnego typu przedsiębiorstw. Zdobyta 

wiedza i umiejętności ułatwiają także Absolwentom tej specjalności prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej. 

Z roku na rok wzrasta ilość środków, które przeznacza się na kampanie marketingowe. 

Środkami komunikacji są już nie tylko prasa, radio i telewizja, ale od lat stają się nimi 

Internet, media społecznościowe i gry komputerowe. Wybierając tę specjalność z biernego 

odbiorcy przekazów marketingowych absolwent staje się ich aktywnym twórcą i nadawcą. 

Poznaje sposoby oddziaływania na rynek poprzez łączenie wiedzy wielu dyscyplin 

(zarządzanie, ekonomia, psychologia, socjologia, kultura i sztuka). Absolwent zna i rozumie 

sposoby wykorzystania kreatywności i tworzenia skutecznej oferty rynkowej, pozyskiwania i 

utrzymywania klientów. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie między innymi w 

działach marketingowych korporacji międzynarodowych i firm krajowych, w biurach 

konsultingowych, agencjach badań rynku i reklamy, a także w wydziałach promocji urzędów 

miast i gmin. 

 

 

 



Absolwenci specjalności posiadają w szczególności:  

 kompleksową i pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki i uwarunkowań prowadzenia 

działań marketingowych; wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów decyzyjnych 

o charakterze strategicznym i operacyjnym występujących w obszarze marketingu, 

 nowoczesną wiedzę w zakresie możliwości zastosowań marketingu na poszczególnych 

etapach procesu zarządzania wartością dla klienta,  

 umiejętność planowania, organizowania i realizowania działań z zakresu marketingu, a 

także dokonywania oceny ich skuteczności,  

 umiejętność kształtowania relacji z różnymi podmiotami w tym reklamy oraz działań z 

zakresu public relations i w Internecie, komunikowania dokonań i zamierzeń firmy  

 umiejętność współpracy, kierowania zespołem i wykorzystywania twórczości.  

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. 

 

Specjalność:  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 pierwszego stopnia będą mogli pracować jako specjaliści 

ds. zarządzania usługami, pracownicy firm świadczących usługi profesjonalne, specjaliści ds. 

obsługi klienta, doradcy klienta. 

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. 

 

Specjalność:  Zarządzanie przedsiębiorstwem 

Myślisz o pracy na stanowisku kierowniczym? Jeśli tak, to powinieneś zapoznać się z wieloma 

różnymi aspektami działania przedsiębiorstw. Wybierając specjalność zarządzanie 

przedsiębiorstwem, dowiesz się między innymi: jak ocenić branżę w której działa firma, jak 

organizować 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. Po ukończeniu tej 

specjalności zdobędziesz kwalifikacje do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i 

wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, 

ubezpieczeniowych oraz konsultingowych, a także kwalifikacje umożliwiające rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. 

 

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Czy wiesz jak inspirować ludzi do twórczego i zyskownego działania? Czy chcesz rozumieć i 

kształtować zachowania innych? Czy chcesz rozwijać własne talenty oraz ukryte talenty 

swoich współpracowników?  Chcesz wpływać na to, kto pracuje w twojej firmie? Zrozumieć 

zachowania innych ludzi? Inspiruje Cię umiejętność skutecznego wpływania na ludzi ? 

Zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność, która przygotuje Cię 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. W przyszłości to od Twoich decyzji będzie zależało, 

który z kandydatów zostanie przyjęty do pracy, jakimi sposobami motywowani będą 



pracownicy oraz w jaki sposób będą doskonalić swoje umiejętności. Studiując na tej 

specjalności zdobędziesz umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz 

pozyskiwania pracowników do organizacji. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje 

pracowników, są źródłem wartości firmy. Menedżer ds. personalnych to jedna z 

najważniejszych osób w przedsiębiorstwie.  

 


