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Warunki rekrutacji Studentami studiów podyplomowych w zakresie  

„Ekonomii i Zarządzania” mogą zostać osoby, które: 

1. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, 

licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, 

2. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej. 

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie 

kolejności zgłoszeń. 

Wymagania kwalifikacyjne od 

kandydatów 

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów 

wyższych, licencjackich, inżynierskich, 

magisterskich. 

Warunki ukończenia studiów 

podyplomowych 

Zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów objętych 

programem studiów. 

Przedłożenie – projektu  (na temat wdrażania metod 

zarządzania jednostką gospodarczą we współczesnej 

gospodarce)  pozytywnie ocenionego przez prowadzącego 

seminarium dyplomowe - projektowe 

Opis sylwetki absolwenta studiów 

podyplomowych z uwzględnienia 

uzyskania kwalifikacji lub uprawnień 

Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie wiedzy 

teoretycznej  i praktycznej z zakresu podstaw ekonomii, 

rachunkowości i finansów, zastosowań analizy 

ekonomicznej oraz metod  zarządzania w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Wiedza i umiejętności 

absolwenta są wzbogacone o aspekty prawne związane z 

funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku. 

Studia podyplomowe są przeznaczone dla wszystkich, 

którzy zarówno chcą zdobyć jak i  poszerzyć swoją wiedzę 

z zakresu ekonomii i zarządzania, dla osób planujących 

założenie własnego biznesu,  pracowników różnych 

jednostek gospodarczych, którzy myślą o awansie 

zawodowym i będą chcieli w przyszłości zajmować  

kierownicze stanowiska.   

Absolwent studiów podyplomowych „Ekonomia i 

Zarządzanie” to specjalista z zakresu zarządzania jednostką 

gospodarczą w sferze mikro i makroekonomicznej. Potrafi 

w sposób właściwy analizować przyczyny i przebieg 

procesów gospodarczych, skutecznie reagować na 

pojawiające się zmiany w otoczeniu wpływające na 

sytuację  finansową  jednostki gospodarczej.   

Jest kompetentny w doborze odpowiednich modeli i 

instrumentów wspierających różne obszary zarządzania  



jednostką gospodarczą, rozumie potrzebę kształtowania 

wizerunku prowadzonej jednostki oraz ustalania hierarchii 

priorytetów w procesie zarządzania.    

Dokonuje profesjonalnej oceny realizacji przyjętych przez 

jednostkę  celów rozwojowych, możliwości pozyskiwania 

finansowania zewnętrznego na podejmowanie inwestycji.   

Studia podyplomowe przygotowują  absolwenta do 

zarządzania jednostką gospodarczą, do współpracy z 

innymi jednostkami i działania w różnych 

uwarunkowaniach gospodarczych. 

 Absolwent rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i 

poszerzania i pogłębiania wiedzy zarówno z obszaru 

ekonomii i zarządzania ale i z obszaru prawa. 

Absolwent studiów podyplomowych „Ekonomia i 

Zarządzanie” będzie przygotowany: 

 do pracy: w przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach 

finansowych, urzędach publicznych oraz do 

prowadzenia własnego biznesu, 

 do zajmowania stanowiska menedżera, kierownika 

działu lub oddziału jednostki gospodarczej oraz 

właściciela przedsiębiorstwa. 
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