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Międzynarodowe akredytacje ALK:

Obecnie elementem efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest sprawne zarządzanie
kadrami. Procesy rekrutacyjne, dobór podstaw zatrudnienia pracowników, efektywne kształtowanie
czasu pracy, optymalizacja wynagrodzeń, rozliczanie ubezpieczeń, przygotowanie do kontroli ZUS,
US, PIP, PUODO, to tylko niektóre obszary, w których niezbędni są specjaliści z dość zróżnicowaną
wiedzą, szerokimi umiejętnościami i odpowiednimi kompetencjami społecznymi.
Studia prawo zatrudnienia oparte na harmonijnym połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką,
zapewniają realne przygotowanie do pracy w sferze obsługi kadrowej i płacowej w każdej firmie.
Innowacyjny program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie zawodowe pracowników
rozumiejących strategiczne znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, reagujących szybko
na zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego, otwartych na potencjał nowoczesnych technologii,
komunikatywnych, z wysoką etyką pracy. Nasz absolwent doskonale poradzi sobie w pracy w każdej
firmie lub urzędzie, ponieważ studia wyposażą go w odpowiednią wiedzę i kwalifikacje praktyczne,
a także przygotują do nabywania nowych umiejętności, niezbędnych zwłaszcza w obliczu częstych zmian
prawa.
Zapraszam do zapoznania się z programem studiów prawo zatrudnienia, przygotowanego z myślą
o oczekiwaniach pracodawców, którzy potrzebują wysokiej klasy specjalistów, aby odnaleźć się
w meandrach prawa pracy, zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika, oraz
stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa. Program studiów uwzględnia
różnorodność oczekiwań studenta, który może dokonać wyboru zajęć zgodnie ze swymi
zainteresowaniami, a prowadzenie go przez doskonałych wykładowców, uznanych specjalistów,
praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, zapewnia szerokie uwzględnienie praktyki.
Jeśli szukasz atrakcyjnej, rozwijającej pracy – ten kierunek jest dla Ciebie!

dr Arleta Nerka
Prodziekan Kolegium Prawa
Opiekun merytoryczny studiów
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych

Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Tryb studiów

niestacjonarne
(weekendowe)

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

Czas trwania studiów

2 lata

§ tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji

Uzyskany tytuł

magister

Język wykładowy

polski + konwersatorium w j. angielskim

Ilość punktów ECTS

min. 120

kadrowej, obsługi informatycznych programów
kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz
realizacji innych obowiązków związanych
z zatrudnianiem pracowników
§ instrumentów z obszaru prawa, zarządzania,

nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji,
wykorzystywanych w procesach obsługi kadrowej
i płacowej

Odbiorcy
Studia na kierunku prawo zatrudnienia o profilu praktycznym
są skierowane do:
§ absolwentów z dyplomem co najmniej licencjata,
w szczególności tych, którzy spełniają wymogi minimum
programowego dotyczącego zajęć kierunkowych dla
obszaru nauk społecznych
§ osób pracujących lub planujących podjąć pracę jako
specjaliści w działach kadrowo-płacowych, HR,
zarządzania personelem itp.

§ prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania

w gospodarce
§ profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach

zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi
kadrowo-płacowej, zarówno w administracji
publicznej, jak i sektorze prywatnym
§ komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach

pracy, psychologii pracy, stosowania technik
negocjacyjnych i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu
konfliktów
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Atuty programu prawo zatrudnienia
w Koźmińskim
§ Studia o profilu praktycznym stawiające na specjalistyczną
wiedzę i wykształcenie praktycznych umiejętności
zwiększających możliwości zdobycia satysfakcjonującego
zatrudnienia absolwenta na rynku pracy.
§ Interdyscyplinarna formuła studiów harmonijnie łącząca
teorię z praktyką, umożliwiająca zdobycie wiedzy z zakresu
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa
podatkowego, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania
stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych
sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków chorobowych,
rozliczania świadczeń pracowniczych, dokonywania
rozliczeń m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
i urzędami skarbowymi.

Dlaczego studia w Koźmińskim?
§ Wg rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia
biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej
§ Nr 1 wśród uczelni ekonomicznych w Polsce, od 21 lat
nieprzerwanie na 1 miejscu wśród uczelni niepublicznych
w rankingach „Perspektyw"
§ Prestiżowe akredytacje międzynarodowe
– EQUIS, AACSB, AMBA
§ 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

§ Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formule
praktycznej (konwersatoria, ćwiczenia z elementami
warsztatowymi) przez specjalistów posiadających rozległe
doświadczenia zawodowe w obszarze stosowania prawa
zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych, zarządzania
zasobami ludzkimi, pracy w działach HR, obsługi kadrowo-płacowej i innych.
§ Możliwość realizacji swoich pasji i rozwijania
zainteresowań zawodowych w studenckich kołach
naukowych oraz uczestnictwa w badaniach naukowych
prowadzonych przez pracowników Zakładu Prawa Pracy
w Kolegium Prawa ALK.
§ Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów
II stopnia – prawo zatrudnienia, tytuł zawodowy magistra.
§ Studia są realizowane wyłącznie w trybie niestacjonarnym.

Rankingi ,,FINANCIAL TIMES”

48

miejsce
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wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2019)

42
miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2019)

Wykładowcy

Perspektywy zatrudnienia

Wykładowcy to uznani pracownicy naukowi Akademii Leona
Koźmińskiego i innych uczelni, cenieni eksperci i specjaliści
z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy w inspekcjach nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, prawnicy z kancelarii prawnych
zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, praktycy z firm specjalizujących się w obsłudze
kadrowo-płacowej, specjaliści z zakresu komunikacji społecznej
i psychologii biznesu.

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy
w charakterze specjalisty:
§ ds. analiz kadrowych i płacowych
§ ds. polityki kadrowej
§ ds. kadr i płac
§ ds. zarządzania personelem i wynagrodzenia
§ ds. personalnych
§ ds. rekrutacji i procedur selekcyjnych na stanowiskach

kierowniczych i zarządzających w zakresie zasobów
ludzkich
Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy
w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących
zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych
w każdej jednostce organizacyjnej administracji publicznej,
instytucji, przedsiębiorstwie zatrudniającej pracowników,
w sektorze małych i średnich przedsiębiorców w zakresie
specjalistycznej obsługi procesów kadrowo-płacowych,
w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia.

20
miejsce

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2020)

61

miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata
(2019)
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Wybrane przedmioty
§ Czas pracy
§ Informatyczne systemy kadrowe i płacowe
§ Komunikacja społeczna w zatrudnieniu
§ Podatkowe aspekty zatrudnienia
§ Podstawy zatrudnienia pracowniczego
§ Postępowanie administracyjne w sprawach

kadrowo-płacowych
§ Prawo antydyskryminacyjne
§ Prawo ochrony danych osobowych
§ Prawo stosunku pracy
§ Prawo ubezpieczeń społecznych
§ Prawo umów
§ Systemy wynagrodzeń
§ Zarządzanie personelem
§ Zbiorowe prawo pracy
§ Procesowe prawo pracy
§ Prawna odpowiedzialność w stosunkach

pracy
§ Praktyki zawodowe
§ Seminarium magisterskie

Przedmioty do wyboru:
§ Administracja pracy
§ Kompetencje miękkie w stosunkach pracy
§ Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
§ Kontrola pracownika
§ Kształtowanie umów cywilnoprawnych
w zatrudnieniu
§ Nowoczesne technologie w zatrudnieniu
§ Obowiązki płatnika składek
§ Postępowanie w sprawach o wykroczenia
przeciwko prawom pracownika
§ Pozyskiwanie funduszy unijnych
§ Prawo ochrony pracy
§ Prawo urzędnicze
§ Procedury rekrutacyjne
§ Psychologia pracy
§ Rozwiązywanie sporów zbiorowych
§ Służbowe stosunki zatrudnienia
§ Ustrój organów nadzoru w prawie pracy
§ Zakaz konkurencji w prawie pracy
§ Zatrudnienie cudzoziemców
§ Zatrudnienie subsydiowane
Przedmioty do wyboru w j. angielskim:
§ European Labour Law
§ EU Anti-Discrimination Law
§ Polish and European Collective Labour Law

Rankingi

1

miejsce
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wśród uczelni
ekonomicznych

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Organizacja zajęć
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Biuro Karier
i Współpracy z Absolwentami

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach
trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

§ Portal Studenta (kariera.kozminski.edu.pl) wraz

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

Biuro prowadzi dla studentów różnorodne działania:
z codziennie aktualizowanymi ofertami pracy i praktyk
§ Kompleksowe doradztwo zawodowe wraz

§
§

Wymiana międzynarodowa
§

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).

§

z konsultacją dokumentów aplikacyjnych, możliwością
udziału w warsztatach oraz pracy w oparciu
o kwestionariusze diagnostyczne
Organizowane dwa razy w roku 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.

Opłaty za studia
PRAWO
ZATRUDNIENIA

STUDIA NIESTACJONARNE

PŁATNOŚĆ ZA SEMESTR (w PLN)
I ROK

II ROK

Płatność jednorazowa

Płatność ratalna (5 rat)

Płatność jednorazowa

Płatność ratalna (5 rat)

4 450

910

4 800

980

OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 PLN

·

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

magisterskie.
§ Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej do

wyczerpania limitu miejsc.
§ Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek,

który ukończyli na studiach pierwszego stopnia, lub w toku wcześniejszych
studiów zrealizowali wymagany komponent wiedzy i umiejętności.
§ Jeśli kandydat nie miał wcześniej w ramach studiów licencjackich przedmiotów

z dyscyplin pokrewnych do kierunku prawo zatrudnienia, w trakcie rozmowy
będą mu rekomendowane sposoby uzupełnienia wiedzy.
§ Terminy rozmów kwalifikacyjnych: www.kozminski.edu.pl

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
rekrutacja@kozminski.edu.pl
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Możliwości kontynuacji nauki:
Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej w zakresie
nauk społecznych: nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii
i finansów oraz nauk prawnych albo na studiach
podyplomowych.
Wybrane programy studiów podyplomowych w ALK:
Zarządzanie ludźmi w firmie
Ochrona danych osobowych
Rekrutacja i selekcja
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców
Polityka compliance w organizacji
Analityk compliance i AML
Prawo nowoczesnych technologii
Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie
sztucznej inteligencji
§ Prawo podatkowe
§ Zamówienia publiczne
§
§
§
§
§
§
§
§

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

/kozminski

/kozminskiuni

/wwwkozminskiedupl

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 75, 22 519 21 70
rekrutacja@kozminski.edu.pl
kozminski.edu.pl/prawo_zatrudnienia
© 2020_07
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