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1. CELE I ZADANIA STUDIÓW 

PODYPLOMOWYCH 

 

    

Celem studiów jest przygotowanie 

uczestników do aktywnego uczestnictwa w 

procesie zarządzania podmiotami gospodarczymi 

i kreowania ich wartości.  

Nabywając wiedzę w zakresie: zasad 

budowania, zadań i funkcji sytemu 

informacyjnego przedsiębiorstwa, (w tym: 

systemu: ewidencji i monitorowania dokonań, 

informacji planistycznej oraz sprawozdawczości 

finansowej), instrumentów, narzędzi i metod 

zarządzania oraz stosowania podejścia 

procesowego w zarządzaniu, słuchacz rozwija 

kompetencje menedżerskie.  Znajdują one 

odzwierciedlenie nie tylko w umiejętności 

poprawnej oceny i analizy wyników, lecz również 

umiejętności: doboru odpowiednich instrumentów 

zarządzania do stawianego problemu 

decyzyjnego, budowania efektywnej architektury 

procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, 

kreowania rentownych i trwałych relacji z 

klientami, zarządzania ryzykiem, budowania 

marki i reputacji przedsiębiorstwa oraz 

wykorzystania instrumentów finansowych i 

kapitałowych w procesie budowania wartości 

przedsiębiorstwa.  

 

ORGANIZACJA STUDIÓW 

 

Zajęcia na dwusemestralnych studiach 

podyplomowych realizowane będą od 

października 2019 a zakończą się po 12 

miesiącach. Obejmują 230 godzin wykładów, 

ćwiczeń i seminariów. Zajęcia będą odbywać się 

średnio co dwa tygodnie: w soboty i niedziele  

od 900 do 1800. 

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

W STUDIACH 

 

Rekrutacja przez System Obsługi 

Rekrutacji: SORek wg harmonogramu 

rekrutacji na studia podyplomowe w 

semestrze zimowym, roku akademickim 

2019/2020 na stronie: 

http://rekrutacja.polsl.pl zakładka: kandydat 
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3. RADA PROGRAMOWA: 

 

 

prof. dr hab. inż. Jan Brzóska  

dr hab. inż. Henryk Dźwigoł,  prof. Pol. Śl. 

dr hab. Danuta Szwajca 

dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Pol. Śl 

dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. Pol. Śl 

 

 

4. KIEROWNIK STUDIÓW: 

 

dr hab. Danuta Szwajca, prof. PŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLAN STUDIÓW 

 

Lp. Przedmiot Razem 

I Semestr 124 
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Strategie podatkowe 

 Controlling jako metoda 

zarządzania 

Rachunkowość  finansowa 

Sprawozdawczość finansowa   

Rachunek kosztów w 

zarządzaniu kosztami i 

efektywnością 

przedsiębiorstwa 

Planowanie w controlingu 

Wykorzystanie informatyki w  

zarządzaniu 

 

 

 

 
 

32 

8 

40 

8 
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4 
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II Semestr 106 
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Podejście procesowe w 

zarządzaniu 

Modelowanie procesów 

Budżetowanie operacyjne i 

analiza odchyleń 

Budżetowanie kapitałowe 

Strategiczna Karta Wyników 

Wycena i zarządzanie 

wartością przedsiębiorstwa 

Instrumenty i procesy 

finansowe 

Analiza finansowa i 

planowanie finansowe 

 

4 

4 

12 

12 

4 

 

8 

 

4 

8 

9 

10 
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12 
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Zarządzanie ryzykiem 

Zarządzanie kapitałem 

obrotowym 

Inwestycje na rynku 

kapitałowym –strategie 

inwestowania 

Analiza techniczna i 

fundamentalna  

Seminarium 

6 

12 

 

12 

 

12 

 

8 

RAZEM I semestr + II semestr 230 

 

Zapewniamy: 
  

Wykłady i warsztaty na najwyższym 

poziomie, prowadzone przez wykładowców-

praktyków 

 

Dostęp do najnowszej wiedzy i literatury 

przedmiotu.  

 

Możliwość korzystania z technologii 

informatycznej 

 

Wiedzę do wykorzystania w zarządzaniu: 

przedsiębiorstwem, gospodarstwem domowym, 

fundacją, i innymi jednostkami i instytucjami  

 

 
Przypominamy o możliwości dofinansowania 

naszych studiów podyplomowych z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego (KFS). 
Więcej o KFS na stronie MRPiPS: 

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-

szkoleniowy 


