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Moduł organizacyjny – menedżer biznesu, prowadzony przez Katedrę
Doskonałości Biznesowej oraz Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem,
jest świetnym wyborem dla studentów, którzy chcą pogłębiać swoją
wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w obszarze zarządzania
przedsiębiorstwem.

W trakcie nauki studentowi zostanie przekazana wiedza starannie
dobrana przez zespół doświadczonych praktyków biznesu.

Dlaczego warto studiować na module organizacyjnym –
menedżer biznesu?

Dlaczego warto studiować na module organizacyjnym – menedżer biznesu? 



Program kształcenia na module

Program modułu obejmuje następujące przedmioty:
metody organizacji i zarządzania, analiza i projektowanie
organizacyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu,
dynamika grup w organizacji, budowa i pomiar satysfakcji
klientów, budowa i pomiar satysfakcji pracowników,
przedsiębiorstwo międzynarodowe, potencjał innowacyjny
MSP, zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem,
zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym.



Program kształcenia na module
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Studenci otrzymują liczne możliwości uczestnictwa w prowadzonych
przez pracowników Katedry Doskonałości Biznesowej projektach
badawczych i wdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Dzięki temu
mają oni niepowtarzalną szansę na skonfrontowanie uzyskanej
wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Co ważne, studenci
uczestniczą w takich przedsięwzięciach w sposób czynny -
wielokrotnie w historii specjalności realnie przyczynili się oni do
poprawy różnych aspektów działalności przedsiębiorstw.

Moduł organizacyjny to nie tylko teoria…

Moduł organizacyjny to nie tylko teoria…
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• Absolwenci modułu organizacyjnego –
menedżer biznesu są starannie przygotowani 
do pełnienia funkcji kierowniczych w rożnego 
typu przedsiębiorstwach - począwszy od 
mikroprzedsiębiorstw, poprzez małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a skończywszy na dużych 
spółkach kapitałowych. Absolwenci nie mają 
także żadnych problemów w pracy na 
specjalistycznych stanowiskach biznesowych. 
Skomplikowana rzeczywistość biznesowa nie 
stanowi dla nich problemu, bez trudu się w 
niej odnajdują.

Absolwenci modułu 
organizacyjnego (1)



Absolwenci modułu organizacyjnego (2)

Absolwenci modułu są przygotowywani do
zajmowania stanowisk specjalistów w zakresie
organizacji i zarządzania organizacjami, a także
stanowisk kierowniczych średniego szczebla.

W czasie studiów pozyskują niezbędną wiedzę o
funkcjonowaniu organizacji i zasadach
zarządzania organizacjami. Nabywają
umiejętności podejmowania decyzji
kierowniczych, analizy i projektowania
organizacyjnego, pracy zespołowej,
przewodzenia zespołami pracowników, a w
szczególności zarządzania przedsiębiorstwami w
konkurencyjnym otoczeniu.
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Czas poza zajęciami...
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Czas poza zajęciami...
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Czas poza zajęciami...
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Prof. dr hab. Robert Karaszewski,

kierownik Katedry Doskonałości Biznesowej

Dr Andrzej Lis

Dr Magdalena KalińskaDr Ryszard Lorenczewski,

Prodziekan ds. Studentów

Wybrani prowadzący zajęcia na module
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Dr Barbara Józefowicz Dr inż. Mateusz Tomanek

Mgr Paweł CeglińskiDr Kamila Skrzypczyńska

Wybrani prowadzący zajęcia na module

Mgr Patrycja Gulak-Lipka
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Czekamy na Ciebie!!!


