
Uchwała nr 2703 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 27 maja 2020 r.  
 

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: 

Studia Podyplomowe Menedżerskie, 

obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 
 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Senat 

Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu w Białymstoku ustala, obowiązujący od roku 

akademickiego 2020/2021, program studiów podyplomowych: Studia 

Podyplomowe Menedżerskie.  

2. Program studiów stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.  
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 



 
Załącznik 
do Uchwały nr 2703 
Senatu UwB   
z dnia 27 maja 2020 r. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Studiów Podyplomowych 

Menedżerskich 

 

1. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie - 7 (dotyczy osób posiadających kwalifikację pełną na poziomie 6 lub 7). 

2. Umiejscowienie studiów w dziedzinie kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki) - dziedzina nauk społecznych 

3. Ogólne cele uczenia się - przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania; nabycie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych umożliwiających organizację pracy własnej oraz zarządzanie zespołami pracowniczymi w celu rozwoju organizacji jej konkurencyjności. Studia 

kierowane są do szerokiego grona osób pragnących nabycia lub poszerzenia kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności kierowniczych. 

4. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego - Uwzględniono potrzeby 

potencjalnych beneficjentów. Szczególne zapotrzebowanie dotyczy posiadania umiejętności praktycznych w konstrukcji biznes planu, z zakresu prawa 

podatkowego, metod i narzędzi kształtowania strategii marketingowej firmy, wiedzy w zakresie zarządzania organizacją, wiedzy z zakresu zarządzania finansami  

i rynku kapitałowego, zapoznanie słuchacza z systemem zamówień publicznych w Polsce, wiedzy na temat podstawowych modeli zarządzania zasobami ludzkimi, 

wiedzy na temat procesów zachodzących w trakcie prowadzenia negocjacji w biznesie w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny. 

5. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) - oprócz wymaganego wykształcenia wyższego, innych warunków nie określono. 

 

Symbol opisu 

charakterystyk II 

stopnia1 

OPIS   CHARAKTERYSTYK   II   STOPNIA Symbol efektu 

uczenia się 

OPIS  ZAKŁADANYCH  EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 

WIEDZA, absolwent zna i rozumie: 

P7S_WG w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty 

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 

P7S _WG01 Zna główne modele przywództwa oraz rozumie wady i zalety 

poszczególnych postaw lidera w organizacji 

P7S _WG02 Ma wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej 

                                                           
1 Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. z 2018, poz. 2218.  

 



naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 

wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej - właściwe  

dla programu studiów 

 

 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych  

lub artystycznych, do których jest przyporządkowany 

kierunek studiów 

 

 

 

oraz rozumie znaczenie zastosowania odpowiednich metod 

i technik zarządzania w osiąganiu celów organizacji 

P7S_WG03 Zna podstawy teoretyczne rachunkowości zarządczej oraz rozumie 

sposoby wykorzystywania narzędzi rachunkowości do zbierania 

danych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji bieżących 

i rozwojowych  

P7S_WG04 Ma wiedzę na temat rynku finansowego oraz kapitałowego 

oraz rozumie działanie mechanizmów kształtujących popyt i podaż 

na tych rynkach 

P7S_WG05 Zna metodologię pisania projektów, a także techniki i metody 

zarządzania działaniami projektowymi oraz rozumie znaczenie 

środków strukturalnych UE dla pozyskiwania finansowania 

projektów 

P7S _WG06 Ma wiedzę teoretyczną na temat kapitału ludzkiego, 

w szczególności ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych 

w organizacji oraz rozumie modele zarządzania zasobami ludzkimi 

P7S _WG07 Zna podstawy teoretyczne działalności logistycznej ora rozumie 

przebieg i efekt procesów transportowych z uwzględnieniem 

podziału na logistykę zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji 

P7S_WK  

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  

 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związane 

z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 
 

P7S_WK01 Zna zasady oraz metodologię opracowywania biznes planu 

oraz rozumie jego znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej 

P7S _WK02 

 

Zna metody i techniki oddziaływania na nabywcę usług i wyrobów 

oraz rozumie rolę klienta i rynku w planowaniu działalności 

przedsiębiorstwa 

P7S _WK03 Ma wiedzę na temat technik negocjacyjnych oraz rozumie metody 

ich zastosowania w osiąganiu celów organizacji 

P7S _WK04 Zna przepisy prawa pracy, w szczególności przepisy wykonawcze 

w tym zakresie, oraz rozumie prawne uwarunkowania zatrudnienia 

P7S_WK05 Zna sposoby i narzędzia kształtowania stosunków organizacji 

z otoczeniem oraz rozumie zasady budowania dobrego wizerunku  

P7S _WK06 Zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania rynku 



nieruchomości oraz rozumie mechanizm działania tego rynku 

P7S _WK07 Ma wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz rozumie praktyczne 

aspekty funkcjonowania systemu prawa podatkowego 

P7S_WK08 Zna system zamówień publicznych w Polsce, w szczególności 

ramy prawne regulacji UE oraz rozumie zakres praw i obowiązków 

osób zarządzających podmiotami udzielającymi zamówień 

(zamawiający) oraz podmiotami ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia (wykonawca) 

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: 

P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i  

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 

przez: 

-właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji 

-dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod  

i narzędzi 

  

formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami badawczymi – w przypadku studiów o profilu 

ogólnoakademickim 

 

 

P7S _UW01 Potrafi opracować biznes plan przedsięwzięć   

i podmiotów gospodarczych oraz zastosować metody i narzędzia 

analizy ekonomiczno-finansowej w biznes planie 

P7S _UW02 Posiada umiejętność opracowywania strategii marketingowej 

oraz wykorzystywania odpowiednich metod i narzędzi w celu 

zebrania informacji i danych rynkowych, a następnie 

przeprowadzenia krytycznej oceny i interpretacji zebranych 

informacji 

P7S _UW03 Potrafi wykorzystać instrumenty finansowe w celu osiągania 

pożytków, dywersyfikować portfel aktywów jako ograniczenie 

ryzyka inwestycyjnego, stosować instrumenty ubezpieczeniowe 

oraz obracać instrumentami rynku kapitałowego (akcje, obligacje, 

inne). 

P7S _UW04 Potrafi formułować problemy zarządcze oraz zastosować metody 

i narzędzia rachunkowości w procesie rozwiązywania tych 

problemów 

P7S_UW05 Posiada umiejętność zastosowania procedur wydatkowania 

środków publicznych, w szczególności dotyczących różnych 

odmian przetargu 



P7S_UW06 Potrafi dobrać instrumenty finansowe w ramach funduszy 

strukturalnych UE do poszczególnych przedsięwzięć 

gospodarczych i społecznych  

P7S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne  

ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,  

 

prowadzić debatę,  
 

P7S _UK01 Posiada umiejętność przygotowywania i prowadzenia negocjacji 

zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu 

stron oraz stosowania odpowiednich technik i strategii 

negocjacyjnych 

P7S_UK02 Potrafi kształtować relacje organizacji z otoczeniem oraz budować 

pozytywny wizerunek poprzez zastosowanie technik 

komunikacyjnych 

P7S_UO kierować pracą zespołu 

 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych  

i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

 

 

P7S _UO01 Wykorzystuje metody organizacji działalności gospodarczej 

oraz zastosować instrumenty i techniki zarządzania, w tym 

odnoszące się do motywacji i budowania morale organizacji 

P7S _UO02 Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi w organizacji, 

w szczególności zastosować metody i techniki z zakresu oceny, 

rozwoju oraz wynagradzania pracowników 

 

P7S_UU 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakres 

 

P7S _UU01 Potrafi budować pozycję lidera w zespole w oparciu o doskonalenie 

własnych umiejętności oraz ukierunkować innych członków 

zespołu do podnoszenia własnych umiejętności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: 

P7S_KK krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 
 

P7S _KK01 Prawidłowo identyfikuje szanse i zagrożenia planowania 

działalności gospodarczej wynikające z uwarunkować 

gospodarczych i społecznych 

P7S _KK02 Ma świadomość mocnych i słabych stron wszystkich stron 

negocjacji oraz jest gotów do przyjęcia postawy umożliwiającej 

współpracę w trakcie prowadzonych negocjacji 

P7S _KK03 Jest przygotowany do krytycznej oceny wyników analizy 

oraz weryfikacji wyników z ogólnymi standardami rachunkowości 

P7S_KK04 Ma świadomość ryzyka wynikającego z zastosowania 

instrumentów na rynku kapitałowym oraz finansowym 

oraz zasadności korzystania z doradztwa i opinii ekspertów 



z zakresu inżynierii finansowej 

P7S_KK05 Ma świadomość podstawowych zasad udzielania zamówień 

publicznych oraz środków ochrony prawnej przysługującej 

uczestnikom przetargu 

P7S_KO wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania 

i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

 

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 
   

P7S _KO01 Jest gotów do przyjęcia roli lidera w organizacji oraz przewodzeniu 

zespołowi w dynamicznych uwarunkowaniach społeczno-

gospodarczych 

P7S _KO02 Jest przygotowany do wypełnienia oczekiwań klientów 

oraz wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności 

oraz przedsiębiorczości w warunkach konkurencji rynkowej  

 P7S_KO03 Ma świadomość odpowiedzialności wynikającej ze sposobu 

organizacji i zarządzania zespołem, aktywnie i świadomie zarządza 

zasobami ludzkimi oraz rozwija styl zarządzania zorientowany  

na cele, ludzi i pracę w zespole 

P7S_KO04 Jest gotów do budowania wizerunku organizacji poprzez 

wypełnianie zobowiązań społecznych oraz podejmowanie działań 

na rzecz interesu publicznego 

P7S_KO05 Ma świadomość znaczenia funduszy strukturalnych dla lokalnego 

środowiska społeczno-gospodarczego 

 P7S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 

w tym: 

-rozwijania dorobku zawodu 

-podtrzymywania etosu zawodu 

--przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej  

oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

 

P7S _KR01 Jest gotów do odpowiedzialnego przyjęcia określonej roli 

w zespole, rozwijania dorobku zawodowego oraz motywowania 

podwładnych lub współpracowników do rozwoju zawodowego 

opartego o zasady etyki 

 



 
 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział  Ekonomii i  Finansów  

2.  Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Menedżerskie  

3.  Czas trwania studiów podyplomowych:  2  s e m e s t r y  

4. Założenia ogólne: Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu 

dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach 

społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w 

kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w 

pracownikach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać 

zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu 

zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze 

zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym 

rynku pracy.  

5. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych:  

59 pkt ECTS 

6. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 208 g o d z i n  

7. Program zaopiniowany na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 11.05.2020 r., obowiązuje od roku 

akademickiego  2020/2021.  

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW 

Przedmioty Punkty ECTS 

Odniesienie do 
zakładanych efektów 

uczenia się  

Sposób 
weryfikacji 

zakładanych 
efektów uczenia się 

Biznes plan 4 P7S_WK01 
P7S_UW01 
P7S_KK01 

Obecność i aktywność 
na zajęciach. 
Zaliczenie na ocenę. 

Lider w biznesie 4 P7S_WG01 
P7S_UU01 
P7S_KO01 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. 

Zaliczenie na ocenę. 

Marketing 7 P7S_WK02 
P7S_UW02 
P7S_KO02 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. Egzamin 

pisemny. 

Organizacja i zarządzanie 3 P7S_WG02 
P7S_UO01 
P7S_KO03 
 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. Egzamin 

pisemny. 



Rynek nieruchomości 3 P7S_WK06 Zaliczenie na ocenę. 

Rachunkowość zarządcza 4 P7S_WG03 
P7S_UW04 
P7S_KK03 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. 

Zaliczenie na ocenę. 

System podatkowy 5 P7S_WK07 Zaliczenie na ocenę. 

Finanse i rynek kapitałowy 5 P7S_WG04 
P7S_UW03 
P7S_KK04 
 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. 

Zaliczenie na ocenę.  

Zamówienia publiczne 3 P7S_WK08 
P7S_UW05 
P7S_KK05 

Zaliczenie na ocenę. 

Finansowanie projektów europejskich 3 P7S_WG05 
P7S_UW06 
P7S_KO05 

Praca sporządzona w 

grupie. Zaliczenie na 

ocenę. 

Zarządzanie zasobami pracy 3 P7S_WG06 
P7S_UO02 
P7S_KR01  

Obecność i aktywność 

na zajęciach. 

Zaliczenie na ocenę. 

Logistyka 2 P7S_WG07 Zaliczenie na ocenę. 

Prawo pracy 3 P7S_WK04 Zaliczenie na ocenę. 

Negocjacje w biznesie 6 P7S_WK03 
P7S_UK01 
P7S_KK02 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. 

Zaliczenie na ocenę. 

Public relations 4 P7S_WK05 
P7S_UK02 
P7S_KO04 

Obecność i aktywność 

na zajęciach. 

Zaliczenie na ocenę. 

 

 III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych 

przewiduje realizację praktyk) 

Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.   

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów.  

 



Nazawa przedmiotu punkty ECTS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Biznes plan 330-SPM-1BP 4 Zal. 14 10 4

2 Lider w biznesie 330-SPM-1LWB 4 Zal. 14 6 8

3 Marketing 330-SPM-1MAR 7 Egz. 24 16 8

4 Negocjacje w biznesie 330-SPM-1NWB 6 Zal. 20 12 8

5 Organizacja i zarządzanie 330-SPM-1OIZ 3 Egz. 10 6 4

6 Prawo pracy 330-SPM-1PP 3 Zal. 10 10

7 Public relations 330-SPM-1PR 4 Zal. 14 8 6

8 Rynek nieruchomości 330-SPM-1RN 3 Zal. 10 10

9 Rachunkowość zarządcza 330-SPM-1RZ 4 Zal. 14 8 6

10 System podatkowy 330-SPM-1SP 5 Zal. 18 18

11 Finanse i rynek kapitałowy 330-SPM-1FRK 5 Egz. 20 14 6

12 Zamówienia publiczne 330-SPM-1ZP 3 Zal. 10 6 4

13 Finansowanie projektów europejskich 330-SPM-1FPE 3 Zal. 12 12

14 Zarządzanie zasobami pracy 330-SPM-1ZSP 3 Zal. 10 6 4

15 Logistyka 330-SPM-1LOG 2 Zal. 8 8

59 208 138 58 12 0 0 0OGÓŁEM

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe Wydział Ekonomii i Finansów

Nazwa studiów podyplomowych Studia Podyplomowe Menedżerskie

Plan studiów zaopiniowano na Radzie Wydziału dnia 11.05.2020 r. 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH od roku akademickiego 2020/2021

L.P.
KOD

przedmiotu

USOS

Egz. / Zal.


