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 Podstawa prawna 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017r.) 

 Uchwała Nr 11/2016 Rady Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 

2 września 2016 r. w sprawie opinii o utworzenie studiów podyplomowych 

 Uchwała Nr 149/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki   

z dnia 12 grudnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Studiów Podyplomowych 

Menedżerskie dla MŚP oraz dostosowania efektów kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016r.)  
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 Cel studiów 

 

Celem projektu jest uruchomienie podyplomowych studiów menedżerskich 

dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP. Program obejmuje m.in. 

zagadnienia związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz 

zarządzaniem strategicznym i ukierunkowany jest na rozwój zarówno kompetencji 

„twardych” (dotyczących np. strategii, aspektów finansowych, zarządzania projektami i 

procesami) jak i „miękkich” związanych z kapitałem ludzkim organizacji. Zajęcia 

prowadzone są zarówno przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz praktyków 

zarządzania. 

 

 Adresaci 

 

Studia adresowane są do właścicieli firm z sektora MŚP, osób pełniących funkcje 

menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia. Dobór przedmiotów do programu 

studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że nie jest wymagane wcześniejsze 

wykształcenie ekonomiczne. Wśród słuchaczy znajdą się absolwenci kierunków 

humanistycznych i technicznych, którzy z racji kariery zawodowej potrzebują kompleksowej, 

a jednocześnie przystępnej wiedzy menedżerskiej, menedżerowie i właściciele firm, którzy 

chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami, jak 

również absolwenci ekonomii i zarządzania, którzy kilka lat po ukończeniu studiów pragną 

uaktualnić i wzbogacić swoją wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na 

rynku pracy. 

 

 Uczestnicy  

 

Potencjalnymi słuchaczami mogą być inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, 

absolwenci studiów medycznych, weterynaryjnych lub humanistycznych prowadzących 

własną działalność gospodarczą lub zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych w 

przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz przygotowujący się do 

sprawowania powyższych ról w gospodarce. 
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 Charakterystyka studiów 

 

Ogólna liczba godz. dydaktycznych dla jednego uczestnika - 280 

w tym: 

 liczba godz. zajęć teoret. (wykł.) - 90 

 liczba godz .zajęć prakt. (konwers.,ćwicz., labor.) - 180 

 seminarium dyplomowe - 10 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów: 

 Rozpoczęcie – październik/luty.   

 Zakończenie – czerwiec/luty 

Zasady zaliczenia studiów 

 Zaliczenie przedmiotów kształcenia. 

 Napisanie i obrona pracy dyplomowej  

 

Opis nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji po ukończeniu studiów 

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności 

wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania jak również kompetencje społeczne 

niezbędne współczesnym menedżerom. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze 

ćwiczeniowo-warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko 

otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabędą umiejętności 

w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności 

prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, 

marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania 

konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny. 

Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz 

nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.  

 

Miejsce lokalizacji zajęć:  

Płock, ul. Gałczyńskiego 28 
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty 

Liczba godz. 
Forma 

zaliczenia 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty ECTS 
W K C L S 

1 Zarządzanie strategiczne 10  20   E 30 7 

3 
Współczesne koncepcje i metody 

zarządzania zasobami ludzkimi w 

organizacji 

10  20   ZO 30 6 

2 
Wykorzystanie komputerów w 

prognozowaniu sprzedaży i zarządzaniu 

finansami w przedsiębiorstwie 

10   20  ZO 30 6 

4 Prawo gospodarcze  20    ZO 20 4  

5 Umowy w prawie gospodarczym  20    ZO 20 4 

6 
Elementy prawa finansowego dla 

przedsiębiorców 
20     ZO 20 4 

7 
Zarządzanie poprzez projekty i procesy 

w przedsiębiorstwie 
10  20   ZO 30 6 

8 Biznesplan 10  20   ZO 30 6 

9 
Strategie marketingowe w 

przedsiębiorstwie 
10  20   ZO 30 5 

10 Rachunkowość zarządcza 10  20   E 30 7 

11 Seminarium     10 ZO 10 5 

Łącznie 90 40 120 20 10  280 60 

 

W – wykład 

C - ćwiczenia 

L – laboratorium 

S - seminarium 

E – egzamin 

ZO – zaliczenie z oceną 
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 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. 

Procedura rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności 

wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania jak również kompetencje społeczne 

niezbędne współczesnym menedżerom. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje zapewnią 

słuchaczom możliwości rozwiązywania ważnych problemów menedżerskich, m.in. 

prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, 

marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania 

konfliktów, planowania i organizowania projektów a także ich kontrolowania i oceny. 

Dodatkowo w trakcie zajęć słuchacze uczą się pracy zespołowej. 

 

Praca: 

Program studiów przygotowuje do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa z sektora 

MŚP czy też pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 

usługowych, handlowych, w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach oraz administracji. 

Studia skierowane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na stanowiskach 

kierowniczych. 
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Efekty kształcenia: 

Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Menedżerskich Studiów Podyplomowych dla 

MŚP uwzględniające uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 

określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 

r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4– poziomy 6-8  Student, który ukończył studia zrealizował następujące efekty 

kształcenia 

Kody efektów 

kształcenia dla 

Studiów 

Podyplomowyc

h 

Menedżerskich 

dla MŚP  

Efekty kształcenia dla Menedżerskich Studiów Podyplomowych w 

zakresie: 

Studiów Podyplomowych Menedżerskich dla MŚP 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej ramy 

Kwalifikacyjnej 

poziom 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji obszar 

kształcenia w 

zakresie nauk 

społecznych poziom 6 

WIEDZY  

SPM_W01 Rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z 

zarządzaniem. 
P6S_WG P6S_WG 

SPM_W02 Wie na czym polega zarządzanie współczesną 

organizacją. 
P6S_WG P6S_WG 

SPM_W03 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania 

biznesem obejmującą zarówno „twarde” 

elementy zarządzania (np. finansowe aspekty), jak i 

„miękkie” - związane z kapitałem ludzkim organizacji. 

P6S_WG P6S_WG 

SPM_W04 Ma pogłębioną wiedzę na temat planowania, 

organizowania, motywowania, kontroli pracy na 

wszystkich szczeblach zarządzania. 

P6S_WG P6S_WG 

SPM_W05 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane we 

współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
P6S_WG P6S_WG 

SPM_W06 Ma poszerzoną wiedzę na temat procesów, procedur, 

uwarunkowań, założeń i kontekstu podejmowania 

decyzji w organizacji. 

P6S_WG P6S_WG 

SPM_W07 Dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą relacji 

menedżer – podwładni. 
P6S_WK  

SPM_W08 Wie jaka jest rola kierowników i pracowników w 

osiąganiu sukcesu organizacji. 
P6S_WK  

SPM_W9 Ma pogłębioną wiedzę o człowieku w środowisku 

pracy oraz zna zasady budowania właściwych relacji 

pracowniczych w organizacjach . 

P6S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI  

SPM_U01 Potrafi diagnozować sytuację organizacji wewnątrz i 

na zewnątrz. 
P6S_UW  

SPM_U02 Potrafi pozyskiwać informacje zarządcze, dokonywać 

ich analizy i odpowiednio je interpretować. 
P6S_UW  

SPM_U03 Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu 

procesów i zjawisk społecznych, 

organizacyjnych, ekonomicznych powstających w 

wyniku podejmowania decyzji organizacyjnych i 

personalnych. 

P6S_UW P6S_UW 

SPM_U04 Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i 

narzędzia zarządzania w trakcie planowania, 
P6S_UW P6S_UW 
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organizowania, kierowania, kontrolowania działalności 

produkcyjnej i usługowej do osiągnięcia założonych 

celów. 
SPM_U05 Potrafi samodzielnie przygotować założenia i 

zaproponować modele zarządzania organizacjami które 

w praktyce mają służyć realizacji celów organizacji i 

pracowników. 

P6S_UW P6S_UW 

SPM_U06 Potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji 

rozwiązania z obszaru zarządzania. 
P6S_UW P6S_UW 

SPM_U07 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnego problemu 

organizacyjnego i personalnego. 

P6S_UW P6S_UW 

SPM_U08 Potrafi wykorzystać narzędzia wpływania na ludzi w 

organizacji w celu rozwiązywania problemów po-

wstałych na linii menedżer –podwładny. 

P6S_UW P6S_UW 

SPM_U09 Potrafi stosować techniki negocjacyjne. P6S_UW P6S_UW 

SPM_U10 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i 

pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania. 
P6S_UU  

SPM_U11 Jest przygotowany do tworzenia (współtworzenia) 

samodzielnej działalności i kierowania zespołami i 

przedsięwzięciami. 

P6S_UO  

SPM_U12 Rozumie postawy i zachowania podwładnych, 

aktywnie uczestniczy w budowaniu właściwych relacji 

interpersonalnych. 

P6S_UU  

SPM_U13 Docenia przewagę pracy zespołowej i świadomie 

wykorzystuje motywatory w celu uruchomienia 

zaangażowania wśród pracowników. 

P6S_UO  

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

SPM_K01 Potrafi się komunikować z otoczeniem, w tym z 

osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. 
P6S_KO  

SPM_K02 Potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji 

zaistniałej w przedsiębiorstwie. 
P6S_KR  

SPM_K03 Ma świadomość roli rozwoju zarówno jednostki, jak i 

grupy dla sukcesu organizacji. 
P6S_KR  

SPM_K04 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w 

sposób profesjonalny i etyczny w każdym z obszarów 

zarządzania organizacją. 

P6S_KR  

P6S_WG - Zakres i głębia  

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki  

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania P6S_UK - 

Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym   i 

posługiwanie się językiem obcym  

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa  

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym   i posługiwanie się językiem obcym  

P6S_KK - Oceny/krytyczne podejście  

P6S_KR - Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu 
P6S_KO - Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
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 Moduły 

 

W programie studiów można wyróżnić następujące moduły: 

MODUŁ 1: PRZEDMIOTY PRAWNE 

Prawo gospodarcze 20K 

Umowy w prawie gospodarczym 20K 

Elementy prawa finansowego dla przedsiębiorców 20W 

 

MODUŁ 2: PRZEMIOTY KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE TWARDE 

Zarządzanie strategiczne 10W  20C 

Wykorzystanie komputerów w prognozowaniu sprzedaży i 

zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie 
10W  20L 

Zarządzanie poprzez projekty i procesy w przedsiębiorstwie 10W  20C 

Biznesplan 10W  20C 

Strategie marketingowe w przedsiębiorstwie 10W  20C 

Rachunkowość zarządcza 10W  20C 

 

MODUŁ 3: PRZEMIOTY KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE MIĘKIE 

Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w 

organizacji 
10W  20C   

 

MODUŁ 4: SEMINARIUM 

Seminarium 10S 

 

ŁĄCZNIE:  280 godzin  

2 SEMESTRY PO 5-7 ZJAZDÓW 

 

 




