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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Profil Absolwenta 

• Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich  
i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym,  
jak i należących do sektora publicznego.  
•Mogą z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi.  
•Posiadają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju 
pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, banków i innych instytucji życia gospodarczego  
i publicznego oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia.  
•Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy 
zawodowej.  
•Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące 
zarządzaniu organizacjami w warunkach zmian. 
• Są przygotowani do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach ryzyka i niepewności, 
umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz różnic kulturowych.  
•Posiadają też rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co przygotowuje ich do podjęcia 
studiów III stopnia (studiów doktoranckich). 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

WIEDZA 

•Dysponuje zaawansowaną  i ugruntowaną, nowoczesną   i użyteczną 
wiedzą z zakresu strategicznego  i operacyjnego zarządzania zasobami 
ludzkimi  oraz prawa pracy i elastycznych form zatrudniania 
i organizacji pracy w przedsiębiorstwach i podmiotach sektora 
publicznego. 
 
•Zna współczesne koncepcje i metody i narzędzia z zakresu doboru, 
okresowego oceniania, motywowania, szkolenia oraz rozwoju 
pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form 
zatrudnienia  i organizacji pracy. 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Potrafi stosować w pracy i w nauce zaawansowaną wyspecjalizowaną 

wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 

 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w procesach 

podejmowania strategicznych decyzji w obszarze zarządzania zasobami 

ludzkimi przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi 

kadrowych, wspomagających te procesy. 

 Posiada umiejętność projektowania i wdrażania systemów doboru,  

oceniania, motywowania i rozwoju pracowników i menedżerów. 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

KOMPETENCJE 

 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania  i doskonalenia 

wiedzy  oraz profesjonalnych umiejętności i wykorzystywania jej  

do pełnienia różnorodnych ról zawodowych i życiowych. 

 Potrafi kierować złożonymi zespołami interdyscyplinarnymi  

w środowisku zawodowym i poza-zawodowym. 

 Jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji  

w sytuacjach konfliktu społecznego oraz innych sytuacjach kryzysowych. 
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Przedmioty specjalizacyjne 

•Analiza zasobów pracy 
•Metody i techniki ZZL 
•System okresowych ocen pracowniczych 
•Motywowanie w biznesie 
•Rekrutacja i selekcja pracowników 
•Narzędzia komunikacji współczesnego menedżera 
•Elastyczność w zarządzaniu 
•Coaching menedżerski i mentoring 
•Kierowanie zespołami pracowniczymi 
•Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym 
•Zarządzanie kulturą organizacyjną 
•Niestandardowe formy zatrudnienia 
•Programowanie rozwoju pracowników i menedżerów 
•Elementy prawa pracy 
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Praca po studiach 

 

• Na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich 
rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym,  
jak i należących do sektora publicznego. 

• Na stanowiskach specjalisty i menedżera zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

• Na stanowisku doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi. 
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Opiekun specjalności  

 dr inż. Dominika Bąk-Grabowska 

  e-mail: dominika.bak-grabowska@ue.wroc.pl   
   

 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 

 ul. Komandorska 118/120, bud. D, pok. 111 

 53-345 Wrocław 

 tel.: 71 36 80 415 (sekretariat) 

 fax: 71 36 80 415 
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Zapraszamy 
Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu 
 

ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

tel.: 71 368 01 00 
fax: 71 367 27 78 
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl   
www.ue.wroc.pl/wydzial_ne   

Studia na WNE to szansa na lepszą pracę i wyższe zarobki! 

WYDZIAŁ  NAUK  EKONOMICZNYCH 

http://www.ue.wroc.pl/�
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