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Kogo kształcimy ?

analityków i projektantów gospodarczych 

systemów informacyjnych 

konsultantów strategii i projektów informatyzacji konsultantów strategii i projektów informatyzacji 

konsultantów i wdrożeniowców zastosowań ICT w 

gospodarce, administracji i zarządzaniu 

zarządzających projektami informatycznymi 

szefów służb informatycznych przedsiębiorstw i 

instytucji



Co nas wyróżnia?
przedmioty specjalnościowe obowiązkowe

I STOPIEŃ
Wizualizacja informacji ekonomicznej
Analiza i ocena produktów informatycznychAnaliza i ocena produktów informatycznych
Ekonomika informacji
Outsourcing informatyczny

II STOPIEŃ
Bezpieczeństwo systemów informatycznych 
Informatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw
Data mining
Efektywność przedsięwzięć informatycznych



Co nas wyróżnia?
przedmioty specjalnościowe do wyboru

Inżynieria systemów informatycznych
Wybrane systemy informatyczne w zarządzaniu
Tworzenie aplikacji internetowych
Doradztwo systemów i technologii informatycznych

I S
TO

P
IE
Ń

Doradztwo systemów i technologii informatycznych
Systemy wspomagania pracy grupowej
Systemy ekspertowe w zarządzaniu

Metody wielokryterialnej analizy i wspomagania decyzji
Zintegrowane gospodarcze systemy informatyczne
Systemy informatyczne logistyki
Podstawy prawne informatyki
Audyt systemów informatycznych
Systemy analityczno-informacyjne
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Podstawowa kadra specjalności 
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Dr Wiesława Gryncewicz

Dr Maciej Idzikowski

Prof. Jerzy Korczak
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Mgr Maja Leszczyńska
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Dr inż. Krzysztof Michalak
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Dr Artur Rot

Dr inż. Radosław Rudek

Dr Monika Sitarska

Prof. Jadwiga Sobieska-Karpińska

Dr Małgorzata Sobińska

Dr Radosław Wójtowicz

Dr Ryszard Zygała



Unikatowe kompetencje i zasoby

Centrum Inteligentnych Technologii Informacyjnych + 
laboratorium CITI (201/203Z) 

Laboratorium Zintegrowanych Systemów 
Informatycznych (BPSC/Impuls – 606Z)Informatycznych (BPSC/Impuls – 606Z)

Kompetencje i umiejętności kadry (praktycy z 
długoletnim stażem w firmach ICT i działach IT 
przedsiębiorstw, m.in. konsultanci, analitycy systemowi, 
projektanci SI, wdrożeniowcy, kierownicy projektów, 
rzeczoznawcy PTI, audytorzy systemów itd.)

Koło  Naukowe CITI R&D



Wybrane podręczniki i monografie



CITI i CITI-Lab



Dlaczego właśnie ta specjalność? 

� bo nasi absolwenci mają umiejętności i wiedzę, które są 
niezbędne do kreowania strategii informatyzacji, pozyskiwania i 
implementowania gotowych rozwiązań informatycznych (w tym 
systemów klasy ERP, CRM, SCM, BI), analizy, modelowania, 
projektowania i rozwoju systemów, organizowania i zarządzania projektowania i rozwoju systemów, organizowania i zarządzania 
projektami, administrowania eksploatacją i rozwojem 
systemów 

� bo nasi absolwenci skutecznie konkurują na rynku pracy z 
informatykami po uczelniach technicznych i uniwersytetach, 
gdyż są wszechstronnie wykształceni nie tylko w obszarze 
informatyki gospodarczej i wykorzystania ICT do wspomagania 
zarządzania, ale znają ekonomię, rachunkowość, finanse, 
zarządzanie gospodarcze itd. i umieją wykorzystać tą wiedzę w 
praktyce informatyzacji i w konsultingu informatycznym



Wybierz specjalność

Informatyka w Zarządzaniu

Zostań menedżerem informatyki i/lub informatykiem 
specjalizującym się w informatyzowaniu zarządzania
i procesów biznesowych

Dalej możesz się kształcić na dowolnym kierunku, np. 
Informatyce w biznesie albo Business Informatics



Rynek pracy
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