
Studia  I stopnia (niestacjonarne)

Rozdawanie własnych pieniędzy nie jest złe. Ale pieniądze z jałmużny szybko się rozchodzą. A tymczasem, 
kiedy zakładam biznes odpowiedzialny społecznie, żeby zaspokoić tę samą potrzebę, to wówczas ta 
początkowa inwestycja ulega odtworzeniu. Jest bardziej efektywna. Muhammad Yunus

ZARZĄDZANIE  
W ORGANIZACJACH BIZNESOWYCH

• korporacjach,

• małych i średnich przedsiębiorstwach

• firmie stworzonej przez siebie

• organizacjach biznesowych na stanowiskach 
m.in. analitycznych, kierowniczych

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:

• zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek, 
który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk 
o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansach, nauk 
o polityce i  administracji publicznej 

Warto studiować, bo ...

• tworzenia od podstaw skutecznego biznes planu

• praktycznego wykorzystywania wiedzy z zaresu 
psychologii biznesu, zwłaszcza  w sytuacjach 
związanych ze stresem i niepewnością

• planowania i organizowania pracy własnej i zespołu 
z wykorzystaniem psychologicznych aspektów 
procesu pracy

• podstaw rachunkowości

• metod i technik coachingowych niezbędnych 
w motywowaniu i rozwoju pracowników

• zagadnień związanych z przedsiębiorczością 
społeczną

• metod diagnozowania i zarządzania ryzykiem 
w praktycznej działalności organizacji biznesowej

Czego się nauczysz?



Kontakt

UCZELNIA KORCZAKA

Tel.  885 801 919

E-mail: rekrutacja@uczelniakorczaka.pl

www.uczelniakorczaka.pl
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Czas trwania i miejsce zjazdów Wymagania:

• świadectwo maturalne• 3 lata (studia licencjackie)

• Warszawa, Katowice, Olsztyn, Lublin, Szczecin, 

Człuchów



Studia  I stopnia (niestacjonarne)

Rozdawanie własnych pieniędzy nie jest złe. Ale pieniądze z jałmużny szybko się rozchodzą. A tymczasem, 
kiedy zakładam biznes odpowiedzialny społecznie, żeby zaspokoić tę samą potrzebę, to wówczas ta 
początkowa inwestycja ulega odtworzeniu. Jest bardziej efektywna. Muhammad Yunus

ZARZĄDZANIE  
W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

• sektorze publicznym: szkołach, placówkach 
oświatowych, instytucjach polityki społecznej, 
jednostkach samorządu terytorialnego

• przedsiębiorstwach i instytucjach społecznych 

Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w:

• zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek, 
który łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk 
o zarządzaniu, ekonomii i finansach, nauk 
o polityce, administracji publicznej, a także 
zagadnień społeczno-gospodarczych 

Warto studiować, bo ...

• interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych 
w odniesieniu do kontekstu instytucjonalnego

• podstaw rachunkowości w org. publicznych 
i społecznych

• metod i technik stosowanych w procesie tworzenia 
kapitału ludzkiego w kierowaniu organizacją

• podstawowej wiedzy z zakresu PR w stosunku 
do podejmowanych działań marketingowych 
i komunikacyjnych, przez organizacje biznesowe, 
publiczne i społeczne

• diagnozowania i metod zbierania danych 
w organizacjach publicznych i społecznych

• metod i technik diagnozowania ryzyk mogących 
wystąpić w organizacjach publicznych 
i społecznych 

Czego się nauczysz?
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