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Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 

  
 

 

 

Współczesne otoczenie społeczno-gospodarcze sugeruje kształcenie opierające się na 

trendach związanych z gospodarką 4.0, skupienie się na trendach związanych z 

postępem technologicznych z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania opartymi na 

zarzadzaniu wiedzą i innowacjami, nowoczesnych modelach organizacji, 

transformacje modelu, nowoczesnych łańcuchach tworzenia wartości, z perspektywy 

globalnego rynku.  

 

 

 

 

 Na rynku występuje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią efektywnie 

rozwiązywać problemy pojawiające się podczas realizacji procesów 

nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. 



PRZEDMIOTY 

  
Przedmiot Wykład Ćwiczenia  prowadzący 

Metoda Lean Startup 15h 15h Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK 

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw 15h 30h Dr Dorota Grego-Planer 

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem 15h 15h Dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK, mgr Agnieszka Kuś 

Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu 30h 30h Dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK 

Zarządzanie wiedzą o kliencie 15h 15h Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz 

Kreowanie wizerunku menedżera 15h Dr hab. Waldemar Glabiszewski, prof. UMK 

Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 30h 15h Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK 
Mgr Agnieszka Kuś 

Zarzadzanie kooperacją przedsiębiorstw 15h Dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK 

Kreowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa 30h 30h Dr Dorota Grego-Planer 
 

Strategie produktu i marki 15h 15h Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz 

Przedsiębiorczość międzynarodowa 15h 15h Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz 



WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM 

  
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem to współpraca z biznesem!!! 

XXI Forum Gospodarcze  
Zarządzanie 2.0 – nauka dla biznesu, 

biznes dla nauki 
3 marca 2014r. 

Seminarium dla przedsiębiorców i 
studentów 

– 
Lewiatan/Lewiatan Business Angels 

7 marca 2014r. 
 

 



WPSÓŁPRACA  Z BIZNESEM 

   Konferencje Naukowe 
„Wyzwania i Zagrożenia Skutecznego 

Zarządzania” 
19-20 listopada 2015 r.   
23-24 listopada 2017 r.   

IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych 
Naukowców 

– 
23-24 kwietnia 2018 r. 

 
 



DLA KOGO SPECJALNOŚĆ??? 

  
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

 
 Będziecie posiadać specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania 

przedsiębiorstwem w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia.  

 

 

 Przekażemy Wam wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa we 
współczesnym otoczeniu – zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności 

biznesu, zarządzania międzynarodowego oraz w warunkach gospodarki sieciowej.  

 

 

 Realizowany program pozwoli Wam na zdobycie umiejętności niezbędnych do 
projektowania systemów zarządzania, zarządzania projektami rozwoju, a także zakładania i 

prowadzenia firmy w gospodarce globalnej oraz zarządzania operacyjnego! 

 



DLA KOGO SPECJALNOŚĆ??? 

  
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

 

  dla osób pragnących poznać uwarunkowania podejmowania 
decyzji strategicznych w turbulentym otoczeniu, 

 

 lubiących nowe wyzwania, 

  

żądnych sukcesu finansowego, odpowiedniej pozycji społecznej, 

 

  lubiących praktykę, 

 

  nie bojących się ryzyka w podejmowaniu decyzji gospodarczych. 
 



MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

  
• Studenci specjalności Nowoczesne Zarządzanie 

Przedsiębiorstwem są przygotowywani m.in. do: 

 

 

- prowadzenia i rozwijania własnego przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstwa rodzinnego, 

 

 

- pełnienia funkcji liderów projektów,  

 

 

- pełnienia funkcji przedstawicieli firm zagranicznych, jak i specjalistów 
średniego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji.  

 

 

 



MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

  • Możesz również pracować jako: 

•  specjalista ds. zarządzania marką,  

•  specjalista ds. zarządzania projektami 

•  specjalista ds. rozwoju firmy, 

•  product manager, 

•  specjalista ds. innowacyjności przedsiębiorstw. 

 

Twoja wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania spełnią oczekiwania nie 
tylko pracodawców z sektora małych i średnich firm, ale także korporacji 

międzynarodowych!!! 

 

 



OSIĄGNIĘCIA 

  
POPRZEDNIA SPECJALNOŚĆ KATEDRY 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE MSP  
WŚRÓD 100 NAJLEPSZYCH PROGRAMÓW MAGISTERSKICH NA ŚWIECIE 

 

 



PODSUMOWANIE 

  
Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem to: 

 
  Studia praktyczne !!! 

 

 Udział w konferencjach 

 

 Współpraca z biznesem 

 

 Wyjazdy zagraniczne 

 

 Uczestnictwo w wielu projektach szkoleniowych/dydaktycznych/badawczych 

 

 Monitoring absolwentów 

 

www.kzp.umk.pl 


