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STUDIA II STOPNIA

Specjalność na kierunku zarządzanie

Międzynarodowe akredytacje ALK:

Program zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w swoim podstawowym założeniu ma
koncentrować się na pełnej profesjonalizacji zarządzania i wykorzystywaniu najnowszych trendów
w tym zakresie. Podczas zajęć wykorzystywane są specjalnie przygotowane dla tego programu
studia przypadków (opisy funkcjonowania
przedsiębiorstw), w oparciu o które jest
przeprowadzana dyskusja i ćwiczenia. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli nie tylko na
zdobywanie wiedzy, ale także na nabycie potrzebnych od zaraz przyszłym/obecnym właścicielom
umiejętności. Zaletą programu poza praktycznymi zajęciami w sali uczelnianej będą zaplanowane
staże w przedsiębiorstwach na różnym etapie rozwoju. Przyszli/obecni właściciele już
w trakcie studiów w oparciu o pozyskane umiejętności będą mogli zdiagnozować stan
przedsiębiorstw i zaplanować ich rozwój zarówno w aspektach organizacyjnych, prawnych, jak
i finansowych. Zakres przedmiotów do wyboru ukierunkowany jest na tych, którzy obecnie lub już
zaraz będą musieli podejmować ważne decyzje dotyczące modeli biznesowych zarządzanych
przedsiębiorstw.
Dr Jan Dąbrowski
Opiekun merytoryczny studiów

„

Uczestnicy programu zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa z punktu widzenia
przygotowania prawnego do prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie
właścicielskiej zyskają m.in. możliwość zaznajomienia się i przećwiczenia aspektów zarządzania
w ujęciu prawnym, pozwalającym lepiej zrozumieć całą organizację. Poznają zasady, metody
i ryzyka przeprowadzania przejmowania przedsiębiorstwa, w tym sukcesji, w aspekcie
prawnym, a dzięki wykorzystaniu metody warsztatów przećwiczą na przykładach konkretne
rozwiązania prawne w zakresie przekształceń, łączenia lub podziału przedsiębiorstw. Wgłębią
się także w prawne metody tworzenia polityki podatkowej.
Podsumowując: zaznajomią się z najważniejszymi rozwiązaniami prawnymi, jakie powinny
interesować każdego właściciela-sukcesora, przyczyniającymi się do dynamicznego rozwoju
przedsiębiorstwa.

„

Dr Tomasz Niepytalski
Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego w ALK

Uczestnicy programu zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa poznają czynniki kształtujące
wartość przedsiębiorstwa z perspektywy strategicznej, organizacyjnej, finansowej i operacyjnej.
W trakcie programu skupimy się na narzędziach i środkach podnoszenia tej wartości.
Profesjonalizacja zarządzania wymaga wiedzy z obszarów takich jak finanse, analiza ryzyka,
czy rachunek kosztów, którą uczestnicy zdobędą podczas programu. Zajęcia na tym kierunku
dzięki warsztatom i studium przypadków nabierają praktycznego wymiaru, co pozwala na
efektywną aplikację wiedzy zdobytej podczas zajęć w bieżących działaniach i wyzwaniach
przedsiębiorstwa.
Dr Iwona Cieślak
Katedra Rachunkowości ALK

INFORMACJE PODSTAWOWE
Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Tryb studiów

stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata

Uzyskany tytuł

magister

Język wykładowy

polski + konwersatorium w j. angielskim

Ilość punktów ECTS

min. 120

Odbiorcy
Studia są skierowane do osób, które obecnie lub
w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe
funkcje w przed-siębiorstwach (mały/średni biznes),
właścicieli firm, sukcesorów, następców w istniejących
biznesach.

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 zarządzania zmianą

 całościowego, analitycznego, systemowego zarządzania

 zarządzania zespołem

przedsiębiorstwem
 wykorzystania najnowszych technologii

menedżersko/właścicielskich (systemy typu ERP, systemy
zarządzania procesami, umiejętności tworzenia i analizy
wskaźników menedżerskich, zarządzanie dostawcami
usług IT, marketingu, w tym społecznościowego, usługami
prawniczymi i HR)
 wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji

ich realizacji w różnych obszarach procesowych
i funkcjonalnych

 zarządzania projektami
 identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów

związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
w perspektywach długo- i krótkoterminowych
 rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich

ważnych obszarach zarówno w perspektywie
strategicznej, jak i operacyjnej

Atuty programu zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 Program został ułożony zgodnie z innowacyjną
metodologią rozwiązywania problemów
właścicielskich.
 Na zajęciach analizowane są aktualne case’y
z polskiego rynku. Wykorzystywane nowoczesne
metody nauczania – gry decyzyjne, symulacje, systemy
ERP, CRM, systemy zarządzania procesami,
nowoczesne rozwiązania księgowe i finansowe.
 Wszystkie przedmioty prowadzone są w sekwencji:
 wstęp metodyczny
 studium przypadku

 ALK nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami
zapewniającymi technologiczne wsparcie prowadzenia
przedsiębiorstwa. Narzędzia te będą prezentowane
i wykorzystywane podczas zajęć.
 W trakcie nauki studenci odbywają 2-miesięczny
płatny staż w wybranych firmach.
 Absolwent studiów zostaje członkiem Klubu
Przedsiębiorcy ALK.
 Program jest elementem projektu Akademia 360
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 rozwiązywanie problemów

rankingi ,,FINANCIAL TIMES”

43

miejsce

wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2018)

20
miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2018)

Dlaczego studia w Koźmińskim?
 Wg rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia
biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej
 Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
i najlepsza uczelnia niepubliczna według
rankingu „Perspektyw”
 Prestiżowe akredytacje międzynarodowe – EQUIS,
AACSB, AMBA, CEEMAN
 Cztery wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
 Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna
z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
 Studenci z ponad 70 krajów
 Studencka wymiana międzynarodowa z ponad
200 uczelniami na całym świecie

Biuro Karier
i Współpracy z Absolwentami
Biuro prowadzi dla studentów różnorodne działania:
 Portal Studenta (kariera.kozminski.edu.pl) wraz
z codziennie aktualizowanymi ofertami pracy i praktyk
 Kompleksowe doradztwo zawodowe wraz
z konsultacją dokumentów aplikacyjnych, możliwością
udziału w warsztatach oraz pracy w oparciu
o kwestionariusze diagnostyczne
 Coroczne Targi Pracy i Praktyk
 Wydarzenia karierowo-rekrutacyjne, spotkania
z pracodawcami, wizyty studyjne w firmach
 Realizacja obowiązkowych studenckich praktyk
zawodowych
 Komunikacja nowinek z rynku pracy poprzez stronę
internetową, newslettery i portale społecznościowe
Po zakończeniu studiów zapraszamy naszych absolwentów
do spotkań i działań w ramach Klubu Absolwenta ALK.

17
miejsce

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

74
miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata
(2018)

Wybrane przedmioty
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 Ekonomia menedżerska


Prawne aspekty prowadzenia działalności
gospodarczej



CSR i przedsiębiorczość społeczna



Analiza organizacji



Cyfrowa transformacja



Przywództwo



Analiza strategiczna przedsiębiorstwa



Wdrażanie programów ZZL

 Analiza potencjału psycho-społecznego organizacji
 Analiza podstawowych struktur organizacyjnych

i biznesowych
 Analiza programów funkcjonalnych marketingowych

i ZZL


Analiza wartości przedsiębiorstwa

 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów
 Zarządzanie infrastrukturą organizacji

 Zarządzanie marką i strategie komunikacji



Zarządzanie sprzedażą

 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi



Zarządzanie zmianą

 Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych



Organizacja portfela projektów strategicznych

 Rozwój firm na rynkach międzynarodowych
 Zarządzanie operacyjne

 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 Formy prawne działalności gospodarczej i ich korzyści


 Przedmioty do wyboru
 Konwersatoria w języku angielskim

 Negocjacje


1

miejsce

wśród uczelni
ekonomicznych

Pozyskiwanie kapitału, fuzje i przejęcia
Sukcesja przedsiębiorstwa

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

„

Jest to kierunek na pewno innowacyjny. Wykładowcy wyjaśniają nam, jak wygląda nie tylko
teoretyczny, ale i praktyczny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Na zajęciach rozwiązujemy
dużo case'ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania własną firmą i jej
rozwojem. Prowadzący zajęcia pozwalają nam wejść w skórę biznesmenów, co na pewno
zachęca do uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i w ćwiczeniach. Jest to kierunek
rozwojowy i ciekawy.

Radosław Kwapisz
Student specjalności zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Wymiana międzynarodowa

Warunki ukończenia studiów

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego korzystają z możliwości półrocznego pobytu na międzynarodowej wymianie
studenckiej. Do wyboru jest ponad 200 uczelni - zarówno
w Europie, jak i na innych kontynentach (np. w takich krajach,
jak: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Peru, Singapur,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze
wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Organizacja zajęć
Studia stacjonarne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Opłaty za studia
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
- perspektywa właścicielska
STUDIA STACJONARNE
STUDIA STACJONARNE

Płatność jednorazowa
za semestr (w PLN)
2 150

OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 PLN

Zasady rekrutacji
 Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły studia licencjackie/

inżynierskie/ magisterskie.
 Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online).
 Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Wymagane dokumenty:
 Kserokopia dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu
wydawany jest od 2005 roku) – oryginał do wglądu
 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych
 Dowód osobisty (do wglądu)
 Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenie uczestnika projektu

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
rekrutacja@kozminski.edu.pl

Możliwości kontynuacji nauki

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich), które w ALK są prowadzone w zakresie
zarządzania/ ekonomii/ finansów, lub na studiach
podyplomowych.
Wybrane programy studiów podyplomowych w ALK:
 Akademia kompetencji menedżera
 Psychologia biznesu dla menedżerów
 Zarządzanie marketingowe
 Marketing internetowy
 Handel elektroniczny
 Zarządzanie ludźmi w firmie
 Rekrutacja i selekcja
 Budowanie wizerunku pracodawcy
– Employer Branding
 Rozwiązania prawne dla menedżerów
i przedsiębiorców
 Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe

doktoranckie.kozminski.edu.pl
podyplomowe.kozminski.edu.pl
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