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Zasady wyboru specjalności:

• Wybory specjalności odbędą się w dniach 12-17 maja 2020 roku w systemie
USOS.

• Każdy student wybiera jedną specjalność, nie ma znaczenia kolejność
zgłoszenia się. Specjalność realizowana jest na sem. 3.

• Warunkiem uruchomienia specjalności jest co najmniej 20 zapisanych
studentów.

• Po zakończeniu zapisów Dziekanat poda informację o uruchomionych
specjalnościach.

• Osoby zapisane do specjalności, która nie została uruchomiona, zostaną
poproszone o ponowny wybór spośród uruchomionych.

• Osoby, które nie wybiorą specjalności we wskazanym terminie, zostaną
przydzielone do uruchomionych specjalności przez Dziekana ds. studenckich.



Specjalności oferowane na kierunku:

• PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWATYKA

• ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI

• ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

• ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ

• ZARZĄDZANIE PROCESAMI



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWATYKA

OPIS SPECJALNOŚCI

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą przedsiębiorstw

o nastawieniu proinnowacyjnym i liderów przedsiębiorczości, dobrze znających zarówno problemy

techniczne, jak i ekonomiczne.

Wiedza, jaką studenci zdobywają podczas studiów, jest szczególnie przydatna w następujących

obszarach działalności przedsiębiorstw: badanie i rozwój, innowacje, wynalazczość, projektowanie

procesów produkcji i pracy, zarządzanie produktami jak też marką, zarządzanie projektami,

planowanie, controlling. Studia przygotowują do pełnienia funkcji liderów przedsiębiorczości

na potrzeby różnych środowisk.

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie: zarządzania firmą

innowacyjną, zarządzania firmą w warunkach wysokiej technologii, zarządzania projektem

i innowacjami, zarządzania komórką inwestycyjną, zarządzania komórką ds. wynalazczości,

projektowania procesów produkcji i pracy, planowania i controllingu. Ponadto absolwenci mogą

pracować w doradztwie gospodarczym (consultingu), administracji terenowej, bankach itp.



PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Kształtowanie postaw innowacyjnych III 30 15 -- 16 8 -

Zarządzanie produktem III 15 30 - 8 16 -

Proces tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw III 15 15 - 8 8 -

Finansowanie i realizacja procesów 
innowacyjnych

III 15 15
-

8 8
-

Inżynieria systemów wytwórczych III 30 - - 16 - -

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWATYKA



ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI

OPIS SPECJALNOŚCI

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą dla przedsiębiorstw

produkcyjnych, handlowych, usługowych, dobrze znającą problemy techniczne, ekonomiczne oraz

z zakresu organizacji i zarządzania. Profil kształcenia uwzględnia szeroki zakres wiedzy, w tym zarówno

wiedzę aktualną, jak i nowoczesne zagadnienia uwzględniające nowe kierunki rozwoju, a także

przyszłościowe rozwiązania z zakresu techniki, technologii, ekonomii oraz zarządzania.

Wiedza, jaką studenci zdobywają podczas studiów, jest szczególnie przydatna w następujących

obszarach działalności przedsiębiorstw: produkcja, handel wewnętrzny, handel zagraniczny, usługi,

zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, planowanie oraz controlling.

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie: zarządzania firmą

produkcyjną, handlową lub usługową; zarządzania produktem lub linią produktów; zarządzania

komórkami organizacyjnymi ds. produkcji, handlu lub usług; planowania oraz controllingu. Absolwenci

są też dobrze przygotowani do prowadzenia działalności innowacyjnej i kierowania nią oraz do pracy

w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, itp.



PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Ekonomika i organizacja handlu i usług III 15 30 - 8 16 -

Podstawy przedsiębiorczości technologicznej III 15 15 - 8 8 -

Handel zagraniczny III 45 - - 24 - -

Wycena przedsiębiorstw III 15 15 - 8 8 -

Technologie bezodpadowe III 30 - - 16 - -

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI



ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

OPIS SPECJALNOŚCI

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą do pracy głównie

w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, mających dobre

przygotowanie techniczne i ekonomiczne oraz z zakresu zarządzania, a także w instytucjach

usługowych, np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach

rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę prorozwojową w ramach Unii Europejskiej.

Wiedza zdobyta przez studentów podczas studiów jest szczególnie przydatna w następujących

obszarach działalności przedsiębiorstw: produkcja, badania i rozwój, planowanie, innowacje,

wynalazczość, zarządzanie projektem, finansowanie projektów, zarządzanie produktem, linią

produktów, projektowanie, controlling.

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie: zarządzania firmą

produkcyjną lub usługową; zarządzania produktem lub linią produktów; wynalazczości i postępu;

działalności badawczo-rozwojowej oraz controllingu. Absolwenci są też dobrze przygotowani do pracy

w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach

i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem. Mogą też pracować w administracji

rządowej i samorządowej oraz agendach Unii Europejskiej.



PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Analiza rynku III 30 30 - 16 16 -

Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym III 30 - - 16 - -

Rachunek kosztów projektów III 15 15 - 8 8 -

Bezpieczeństwo produktów w łańcuchu 
logistycznym

III 15 15
-

8 8
-

Współczesne techniki i technologie III 30 - - 16 - -

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM



ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ

OPIS SPECJALNOŚCI

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę przydatną do zarządzania technologią

w nowoczesnym ujęciu opartym na paradygmacie zarządzania zasobami wiedzy. Zapoznają się

z nowoczesnymi technologiami, będącymi motorami napędowymi współczesnej gospodarki,

opanowują umiejętność opracowywania strategii technologicznej firmy (poznają metody analizy

sygnałów dochodzących z rynku, prognozowania, analizy strategicznej, wyboru strategicznego,

wdrożenia), kierowania innowacyjnością w organizacji, sprawnego zarządzania projektami badawczo-

rozwojowymi, technologicznymi itp. Poznają również źródła pozyskiwania i transferu technologii,

nabywają umiejętności przeprowadzania oceny realizacji projektu oraz audytu technologicznego,

a także audytu zarządzania technologią.

Absolwenci tej specjalności są wysokiej klasy specjalistami z zakresu wprowadzania zmian

(technologicznych) w organizacji i zarządzania tymi zmianami. Są też dobrze przygotowani do pracy

w doradztwie gospodarczym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących

się modernizacją oraz rozwojem.



PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Badania marketingowe III 30 15 - 16 8 -

Zielona chemia III 30 - - 16 - -

Zarządzanie bezpieczeństwem produktu III 15 15 - 8 8 -

Nanotechnologie III 30 15 - 16 8 -

Zarządzanie technologią III 15 15 - 8 8 -

ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ



ZARZĄDZANIE PROCESAMI

OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność realizowana jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające identyfikację,

analizę, dokumentację, pomiar i doskonalenie procesów biznesowych. Zajęcia prowadzone są

z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, w zespołach oraz we współpracy

z przedstawicielami biznesu. Celem specjalności jest zapewnienie studentom najnowszej wiedzy

i umiejętności z zakresu zarządzania procesami, z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji i narzędzi,

w tym oprogramowania klasy Business Process Simulation Software (BPMS). Zajęcia realizowane są

w salach dydaktycznych wyposażonych w dedykowane, interaktywne systemy IT służące

do modelowania, wizualizacji, symulacji i optymalizacji procesów, w tym w rozwiązania VR.

Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem

z wykorzystaniem orientacji procesowej.



PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Wprowadzenie do zarządzania procesami III 15 15 - - - -

Identyfikacja i analiza procesów III 15 15 - - - -

Modelowanie i symulacja procesów III 15 15 15 - - -

Pomiar wyników procesów III 15 15 - - - -

Doskonalenie procesów III 15 15 15 - - -

ZARZĄDZANIE PROCESAMI
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