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Głównym zadaniem studiów jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych kadry, która 
będzie potrafiła zarządzać organizacją. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania oraz 
marketingu, finansów i logistyki pozwalających na kształtowanie postawi kompetencji menedżerskich w 
zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ukończenie 
studiów umożliwia poznanie i doskonalenie własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz 
wykorzystanie posiadanych umiejętności do skutecznego oddziaływania na zarządzane zasoby. Studia 
dostarczają wiedzy niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą w warunkach zmieniającego się otoczenia. 
Studiujący zdobywają umiejętności stosowania metod i technik zarządzania oraz rozwiązywania problemów 
decyzyjnych. 
Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów, specjalistów, 
konsultantów, mogą stanowić kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, 
instytucjach finansowych i organizacjach niekomercyjnych. Oferta skierowana jest również do przedsiębiorców 
prowadzących własną firmę, osób mających możliwość objęcia stanowisk kierowniczych, jak również do 
wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i rozwojem umiejętności menedżerskich. 
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ECTS 

Razem 
w tym 

w. ćw. 

1 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 10 - 10 2 

2 Metody i techniki zarządzania 10 - 10 2 

3 Rachunkowość zarządcza 10 - 10 2 

4 Marketing i strategie marketingowe przedsiębiorstwa 10 - 10 2 

5 Controlling i audyt 10 - 10 2 

6 Komunikacja i negocjacje 10 - 10 2 

7 Motywowanie pracowników 10 10 - 2 

8 
Prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych 10 10 - 2 

9 Etyka biznesu 10 10 - 2 

10 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 10 - 10 1 

11 Zarzadzanie wiedzą 10 - 10 1 

12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 10 - 10 1 

13 Zarządzanie projektami 10 - 10 1 

14 Logistyka w przedsiębiorstwie 10 - 10 2 

15 Seminarium 20 - 20 6 

 łącznie 160 30 130 30 
 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 
 podanie o przyjęcie na studia 
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia - oryginał do wglądu 
 kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Pekao S.A. numer rachunku:  41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 
 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych 
WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, pokój 103; tel. 89 534 71 53 wew.28, kom. 519 062 006 
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