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ZARZĄDZANIE
Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Praktyka zawodowa: 3 miesiące
Kwalifikacja: konkurs świadectw – j. polski,
  j. obcy nowożytny, matematyka,   
  geografia lub historia

Współczesna epoka niesie wiele nowych wy-
zwań. Coraz bardziej złożone formy prowa-
dzenia działalności w różnych sferach życia 
społeczno-gospodarczego rodzą zapotrzebo-
wanie na szeroką wiedzę z zakresu zarządza-
nia. Wymogi kształcenia wynikają z potrzeb 
rozwoju naszego kraju, z sytuacji na polskim 
i europejskim rynku pracy, z członkostwa w 
Unii Europejskiej i z procesów transformacji do 
globalnego społeczeństwa informacyjnego. 
Podjęte działania programowe oraz decyzje 
kadrowe pozwoliły na zapewnienie optymal-
nego doboru treści i najlepszych metod kształ-
cenia. Wiele miejsca w programach nauczania 
przeznaczono na poznanie aktualnych zadań 
nauki o zarządzaniu, a także na pogłębioną 
znajomość języków obcych.

�� specjalność: administracja 
                             i zarządzanie publiczne

Zadaniem studiów na tej specjalności jest 
kształcenie studentów dla potrzeb jednego z 

największych  obszarów rynku pracy - admini-
stracji publicznej, głównie samorządowej. Go-
spodarowanie olbrzymimi zasobami majątko-
wymi, finansowymi i ludzkimi oraz zarządzanie 
skomplikowanymi organizmami gminnymi, 
powiatowymi czy wojewódzkimi jest niełatwe 
i wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Studia 
dają możliwość  zdobycia wiedzy i nabycia 
praktycznych umiejętności w zakresie zarzą-
dzania, prawa administracyjnego, konstytucyj-
nego, prawa pracy. Kompetentny specjalista w 
zakresie administracji publicznej posiadać bę-
dzie także wiedzę w zakresie public relations, 
negocjacji i marketingu terytorialnego, zarzą-
dzania majątkiem publicznym czy zagospoda-
rowania przestrzeni. 
 
Perspektywy zawodowe
Absolwenci będą doskonale przygotowani do 
pracy głównie w administracji różnego szcze-
bla (gmina, powiat, województwo, urzędy 
centralne), a także w organizacjach pozarzą-
dowych, ochrony zdrowia, w ubezpieczeniach 
społecznych i gospodarczych.  Specjalność 
przygotowuje również do pełnienia funkcji 
kierowniczych oraz wykonywania zadań na 
innych szczeblach struktury organizacyjnej w 
jednostkach samorządowych oraz w jednost-
kach gospodarczych, które na zlecenie i w 
imieniu samorządu terytorialnego wykonują 
zadania publiczne, tzn. m.in. w spółkach  cywil-
nych, kapitałowych itp.

Wybrane przedmioty z programu studiów
Podstawy zarządzania publicznego, prawo i 
postępowanie administracyjne, zarządzanie 
urzędem, zamówienia publiczne, negocjacje 
i mediacje w administracji publicznej, plano-
wanie przestrzenne, rachunkowość jednostek 
sektora finansów publicznych, marketing tery-
torialny, zarządzanie organizacjami non-profit, 
etyka życia publicznego, prawa cywilnego i 
gospodarczego, zarządzanie strategiczne i kry-
zysowe, psychologia społeczna, zarządzanie 
przedsiębiorstwem komunalnym.

�� specjalność: zarządzanie finansami  
                    przedsiębiorstwa

Treści programowe specjalności uwzględniają 
założenie, w myśl którego zarządzanie przed-
siębiorstwem jest w obecnych warunkach 
gospodarki rynkowej zbieżne z zarządzaniem 
jego finansami. W tej sytuacji studia na tej spe-
cjalności umożliwiają uzyskanie znajomości 
zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, a 
także  zdobycie wszechstronnej wiedzy i prak-
tycznych umiejętności dotyczących zarządza-
nia finansami przedsiębiorstwa, w tym między 
innymi z zakresu płynności i wiarygodności 
finansowej, inżynierii finansowej czy strategii 
podatkowych. Pozwalają ponadto na nabycie 
umiejętności wykorzystania controllingu i ana-
lizy ekonomicznej jako narzędzi zarządzania fi-
nansami w przedsiębiorstwie. Umożliwiają tak-
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że poznanie wielu metod wykorzystywanych 
w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci będą przygotowani do pełnienia 
funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, a 
także do realizacji szerokiego zakresu zadań w 
działach finansów, controllingu, analiz, rachun-
kowości zarządczej, w firmach konsultingo-
wych, w sektorze usług finansowych, w urzę-
dach administracji samorządowej, urzędach 
skarbowych. Studia przygotowują również do 
zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansa-
mi w działalności gospodarczej prowadzonej 
na własny rachunek.

Wybrane przedmioty z programu studiów
Zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja 
pracy kierowniczej, sprawozdawczość finan-
sowa, rachunkowość finansowa zaawansowa-
na, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza 
odchyleń, ocena efektywności inwestycji, con-
trolling strategiczny i operacyjny, ubezpiecze-
nia społeczne i gospodarcze, rynki finansowe, 
analiza strategiczna przedsiębiorstwa, rynek 
papierów wartościowych, zarządzanie grupa-
mi kapitałowymi.

�� specjalność: zarządzanie logistyką 

Studia mają na celu przygotowanie analityków 
i menedżerów różnych szczebli do zarządzania 

procesami logistycznymi na rynkach krajowych 
i międzynarodowych, w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
Studia umożliwiają ponadto poznawanie za-
sad wykorzystywania rozwiązań logistycznych 
w kształtowaniu procesów wewnętrznych w 
przedsiębiorstwie dotyczących produkcji dóbr 
i usług, a także w kształtowaniu relacji z otocze-
niem w zakresie dostaw surowców i materia-
łów, dystrybucji wyprodukowanych wyrobów, 
obsługi transportowo-sprzętowej itp. Pozwala-
ją także na zapoznanie się z metodami umoż-
liwiającymi wykorzystanie procesów logi-
stycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  

Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności będą przygotowani 
do budowania i realizacji strategii logistycz-
nych oraz do rozwiązywania problemów zwią-
zanych z budową wewnętrznych systemów 
organizacji podmiotów gospodarczych. Będą 
fachowcami znającymi całokształt funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, jego potrzeby oraz 
rozumiejącymi zasady zarządzania jednost-
ką organizacyjną. Specjalność przygotowuje 
ponadto do skutecznego poszukiwania roz-
wiązań w zakresie budowy układów pozwa-
lających na tworzenie racjonalnych powiązań 
biznesowych z otoczeniem. Absolwenci będą 
przygotowani nie tylko do pracy w komórkach 
logistycznych w przedsiębiorstwach, ale także 
do realizacji zadań w podmiotach gospodar-

czych, które w systemie zleceniowym poszu-
kują najlepszych rozwiązań logistycznych. 

Wybrane przedmioty z programu studiów
Podstawy logistyki, gospodarka magazynowa, 
gospodarka zapasami, systemy transportowe, 
podstawy spedycji, opakowania w systemach 
logistycznych, infrastruktura logistyczna, sys-
temy informatyczne w logistyce, logistyka 
zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka 
dystrybucji, koszty logistyki, zarządzanie łańcu-
chem dostaw,  ekologistyka, podstawy logisty-
ki miejskiej.

ZARZĄDZANIE BIZNESEM 
MIĘDZYNARODOWYM nowość
Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Praktyka zawodowa: 3 miesiące
Język wykładowy: angielski
Kwalifikacja: konkurs świadectw – j. polski,
  j. obcy nowożytny, matematyka,   
  geografia lub historia, rozmowa  
  kwalifikacyjna w języku angielskim.

Zarządzanie biznesem międzynarodowym, to 
specjalność, której podstawą funkcjonowania 
jest umowa  o współpracy zawarta w 2015 
roku między PWSZ  w Kaliszu, a  portugalską 
uczelnią Polytechnic Institute of Bragança (IPB). 
Są  to sześciosemestralne, studia licencjackie o 
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profilu praktycznym. Wyróżniającą je cechą jest 
realizacja wszystkich zajęć wynikających z pro-
gramu studiów w języku angielskim, zarówno 
w uczelni macierzystej, jak i w uczelni partner-
skiej.  Polscy studenci studiują  pierwszy i trzeci  
rok w kraju, w uczelni macierzystej,  drugi w 
Portugalii. W przypadku wystąpienia dopusz-
czalnych różnic programowych  studenci zo-
staną zobowiązani do ich uzupełnienia. 

Studia obejmujące realizację efektów 
kształcenia w dwóch uczelniach wyższych 
równolegle, stwarzają po pierwsze  możli-
wość uzyskania podwójnego dyplomu stu-
diów licencjackich - zarówno dyplomu uczelni 
macierzystej, jak i równorzędnego dyplomu 
portugalskiej  uczelni partnerskiej, po dru-
gie poznania kultury i języka  kraju biorącego 
udział w programie. 

Przyznawanie podwójnych dyplomów od-
bywać się będzie  zgodnie z przepisami praw-
nymi obowiązującymi w  Polsce i w Portugalii. 
Ich uzyskanie  będzie możliwe  po spełnieniu 
przez studenta warunków określonych w umo-
wie zawartej między uczelniami,                   w 
tym  między innymi zrealizowanie programów 
studiów obowiązujących w obu uczelniach, 
wyjazd i zaliczenie dwóch  semestrów studiów 
w uczelni partnerskiej, napisanie pracy dyplo-
mowej w języku angielskim.  

Uczelnie partnerskie nie pobierają opłat 
dydaktycznych (czesnego) od studentów ob-
jętych programem wymiany. Studenci pokry-

wają koszty przejazdu, wyżywienia, zakwatero-
wania i ubezpieczenia zdrowotnego. 

W związku ze specyfiką nowej specjalności 
kandydaci przed przyjęciem na studia w PWSZ 
w Kaliszu   muszą wykazać się odpowiednią 
znajomością języka obcego, która będzie we-
ryfikowana w procesie rekrutacyjnym.  Stu-
denci muszą znać język angielski na poziomie 
umożliwiającym efektywne uczestnictwo w 
zajęciach. 

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów pierwszego stopnia ofero-
wanej specjalności będzie przygotowany do 
prowadzenia biznesu nie tylko w Polsce, ale 
także na rynkach europejskich oraz do pracy w 
międzynarodowych korporacjach prowadzą-
cych działalność na rynku polskim, europej-
skim  i globalnym.
 
Wybrane przedmioty z programu studiów
Business English,  prowadzenie biznesu w Pol-
sce, prowadzenie biznesu w Portugalii, analiza 
finansowa przedsiębiorstwa, analiza strate-
giczna, finanse międzynarodowe, marketing 
międzynarodowy, e-marketing w handlu i w 
usługach, podstawy prawa międzynarodo-
wego, etyka w biznesie międzynarodowym, 
zarządzanie biznesem międzynarodowym, 
biznesplan przedsiębiorstwa, rachunkowość 
zarządcza, zarządzanie e-biznesem.

Dlaczego warto skorzystać z oferty? 

• Uzyskasz dyplom dwóch uczelni w tym 
samym czasie.

• Zdobędziesz ciekawe doświadczenie w 
środowisku europejskim.

• Staniesz się bardziej konkurencyjny na 
rynku pracy.

• Poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz kon-
takty.

• Udoskonalisz umiejętności językowe, 
poznasz kulturę i obyczaje Portugalii. 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Praktyka zawodowa: 3 miesiące
Kwalifikacja: konkurs świadectw – j. polski,
  j. obcy nowożytny, matematyka,   
  geografia lub historia

Jest to kierunek kształcenia adresowany do 
osób, które postrzegają bezpieczeństwo we-
wnętrzne, jako bardzo istotny aspekt życia wła-
snego i innych. 

Koncepcja programowa kierunku dostoso-
wana jest do lokalnych uwarunkowań. Zgodnie 
z tą wizją absolwent studiów pierwszego stop-
nia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
będzie potrafił wykazać się efektami kształce-
nia w postaci znajomości podstaw teoretycz-
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nych z zakresu nauk społecznych, które przede 
wszystkim dotyczą istoty, prawidłowości oraz 
problemów związanych z funkcjonowaniem 
instytucji publicznych i struktur bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa. Posiadając 
podstawowy zakres wiedzy z zagadnień spo-
łecznych i  prawnych absolwent będzie rozu-
miał istotę bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Wiedza z  zakresu wybranych dziedzin nauk 
społecznych, a w tym praw człowieka i zasad 
funkcjonowania państwa, podziału władzy w 
państwie oraz zadań i zasad funkcjonowania 
organów kierowania państwem, administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego - pomo-
że w zrozumieniu i usytuowaniu w strukturze 
władzy organów i podmiotów odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Oferta programowa zbudowana jest w spo-
sób uwzględniający zagadnienia bezpieczeń-
stwa wewnętrznego w wielu specjalistycznych 
obszarach, co w konsekwencji umożliwia stu-
dentom uzyskanie profesjonalnego i wszech-
stronnego wykształcenia. 

�� specjalność: bezpieczeństwo  
                     antyterrorystyczne

Specjalność sprofilowana tematycznie i stwa-
rzająca szerokie perspektywy zatrudnienia. 
Odnosi  się do potrzeb instytucji państwo-
wych, regionalnych lub lokalnych związanych 
z neutralizacją zagrożenia terroryzmem. Absol-

went będzie posiadać wiedzę i umiejętności 
z  zakresu psychologii terroryzmu, rozpozna-
nia metod i form działalności terrorystycznej, 
identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo antyterrorystyczne,  a także 
proaktywnych i reaktywnych działań antyter-
rorystycznych. 

Perspektywy zawodowe
Studia na tej specjalności fachowo przygo-
towują absolwentów do podjęcia starań o 
zatrudnienie w korpusie służby cywilnej, urzę-
dach administracji terytorialnej, Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siłach Zbroj-
nych RP, Biurze Ochrony Rządu. 

Wybrane przedmioty z programu studiów
Historia i psychologia terroryzmu, metody i 
formy działalności terrorystycznej, proaktywne 
i reaktywne działania antyterrorystyczne, edu-
kacja antyterrorystyczna. 

�� specjalność: bezpieczeństwo ruchu              
                                  drogowego

Specjalność związana z dziedziną wiedzy zaj-
mującą się kształtowaniem właściwych warun-
ków ruchu drogowego. Na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego składają się zagadnienia 
z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, 
organizacji ruchu drogowego, szkolenia i  eg-
zaminowania  kierowców, psychologii  trans-

portu, ratownictwa drogowego, stanu tech-
nicznego pojazdów, dróg i ich oznakowań, 
a także promowania pożądanych zachowań 
u uczestników ruchu drogowego. Absolwenci 
przygotowani będą między innymi do pracy 
na specjalistycznych stanowiskach związanych 
z ruchem drogowym, edukacją komunikacyj-
ną, inżynierią drogową, transportem i spedycją 
oraz służbami nadzoru i kontroli ruchu drogo-
wego. 

Perspektywy zawodowe
Ukończenie studiów w ramach tej specjalno-
ści przygotuje absolwentów do ubiegania się 
o zatrudnienie w administracji publicznej, w 
służbach takich jak: Policja czy Inspekcja Trans-
portu Drogowego, ale także do prowadzenia 
szkół nauki jazdy czy prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie transportu samocho-
dowego i usług spedycyjnych. 

Wybrane przedmioty z programu studiów
Zagrożenia w ruchu drogowym, systemy za-
rządzania ruchem drogowym, prewencja ru-
chu drogowego , edukacja w komunikacji.

�� specjalność: bezpieczeństwo  
                                  transportu kolejowego 

Treści programowe specjalności uwzględniają 
założenie, w myśl którego zarządzanie trans-
portem kolejowym wymaga specyficznej wie-
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dzy nie tylko z zakresu zarządzania, ale także 
z szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Spe-
cjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej 
wiedzy teoretycznej, ale także szerokich umie-
jętności praktycznych pozwalających skutecz-
nie nadzorować i prowadzić zagadnienia zwią-
zane z transportem kolejowym.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci będą przygotowani do pełnienia 
wszystkich funkcji związanych z zarządzaniem  
i nadzorowaniem procesów związanych  
z planowaniem, organizowaniem i kontrolą 
rozwiązań w specyficznej działalności trans-
portowej, jaką jest transport kolejowy, zarów-
no osobowy, jak i towarowy. 

Wybrane przedmioty z programu studiów
Audyt i kontrola w transporcie kolejowym, za-
rządzanie kryzysowe infrastrukturą kolejową, 
zintegrowane systemy bezpieczeństwa infor-
macji, zarządzanie bezpieczeństwem w trans-
porcie kolejowym.

�� specjalność: bezpieczeństwo  
                                   wewnętrzne państwa 

Specjalność o charakterze interdyscyplinar-
nym - umożliwiająca studentowi pozyskanie 
kompleksowej wiedzy dotyczącej zagadnień 
społecznych i prawnych, a także koncepcji i 
sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w 

sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa we-
wnętrznego. Studia pozwalają zdobyć umie-
jętności stosowania prawa, kierowania zespo-
łami ludzkimi i komunikowania, jak również 
przetwarzania i przekazywania informacji.  

Perspektywy zawodowe
Studia na tej specjalności przygotowują do 
pracy w charakterze specjalistów w różnych 
instytucjach państwowych, samorządowych, 
lokalnych i komercyjnych realizujących zada-
nia w obszarze bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Dla absolwentów stwarzają per-
spektywy zatrudnienia w  takich podmiotach 
jak: policja, straż gminna (miejska), straż pożar-
na, straż graniczna, agencje ochrony mienia, 
służby penitencjarne, instytucje administracji 
wojskowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów
Organizacje systemów bezpieczeństwa, pro-
jektowanie systemów bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie ochroną osób i mienia, wywiad i kontr-
wywiad, edukacja obronna. 

�� specjalność: formacje umunduro- 
      wane i uzbrojone

Studia na tej specjalności przygotowują do 
pracy w jednostkach organizacyjnych służb 
państwowych funkcjonujących w sferze bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa oraz 

komercyjnych firm świadczących usługi w 
zakresie ochrony osób i mienia. Pozwalają na 
zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania 
podmiotów państwowych, samorządowych 
i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo 
i porządek publiczny. Absolwent będzie przy-
gotowany do oceny i analizowania różnego 
rodzaju ryzyk oraz rozwiązywania problemów 
z nimi związanych. Zostanie wyposażony w 
kompetencje do zarządzania bezpieczeń-
stwem w skali lokalnej oraz do kierowania ze-
społami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe
Zrealizowane treści programowe pozwolą ab-
solwentowi aspirować o zatrudnienie między 
innymi w: Policji, Straży Granicznej, Służbie 
Więziennej, Służbie Ochrony Kolei, Specjali-
stycznych Uzbrojonych Formacjach Ochron-
nych.   
 
Wybrane przedmioty z programu studiów
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, stosowanie środków przymusu bezpo-
średniego i broni palnej, komercyjna ochrona 
osób i mienia.

�� specjalność: wojskowość i edukacja  
      obronna

Specjalność jest tematycznie sprofilowana 
w taki sposób, aby zapewniała odpowiednią 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA



wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych 
obszarów militarnych i pozamilitarnych dzia-
łań obronnych w państwie. Studia na tej spe-
cjalności pozwolą zrozumieć  rolę i zadania nie 
tylko wymienionych obszarów, ale także zna-
czenie współpracy między jednostkami mili-
tarnymi i pozamilitarnymi. Działania obronne 
prezentowane będą nie tylko w sytuacjach za-
grożenia państwa, ale także w czasach pokoju i 
podwyższonej gotowości. 

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności będzie również 
przygotowany do podjęcia pracy w  innych 
strukturach związanych z bezpieczeństwem 
narodowym i obronnością -  przykładowo w 
roli doradcy, eksperta lub inspektora w wydzia-
łach bądź centrach zarządzania kryzysowego; 
w formacjach Obrony Cywilnej kraju; w  in-
stytucjach realizujących zadania obronne, jak 
również w instytucjach administracji państwo-
wej i samorządowej. Będzie również posiadał 
umiejętności realizacji zadań edukacyjnych 
(edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobie-
nie obronne społeczeństwa, ochrona ludności 
i zarządzanie informacją).
 
Wybrane przedmioty z programu studiów
Kierowanie obronnością, zagrożenia systemu 
obronnego, podstawy teorii sztuki wojennej, 
edukacja obronna, podstawy dowodzenia, 
współpraca cywilno-wojskowa. 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA nowość
Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Praktyka zawodowa: 3 miesiące
Kwalifikacja: konkurs świadectw – j. polski,
  j. obcy nowożytny, matematyka,   
  geografia lub historia

Zadaniem studiów na tym kierunku jest kształ-
cenie studentów w zakresie nauk o zarządza-
niu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk 
pokrewnych. Dotyczą one istoty prawidłowo-
ści i problemów związanych z funkcjonowa-
niem instytucji publicznych i struktur bezpie-
czeństwa państwa. 

Absolwent posiadał będzie specjalistyczną 
wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami 
ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finan-
sowymi niezbędnymi do pełnienia funkcji me-
nedżerskich. 

Perspektywy zawodowe
Absolwent uzyska możliwość zatrudnie-
nia w charakterze specjalisty analityka                       
i projektanta w zespołach występujących w 
jednostkach administracji państwowej oraz 
kierownika na podstawowych szczeblach 
zarządzania w organizacjach militarnych                             
i pozamilitarnych, w organizacjach gospodar-
czych, instytucjach publicznych oraz ośrod-
kach zarządzania kryzysowego. 

Wybrane przedmioty z programu studiów
Nauki o państwie i prawie, podstawy psycho-
logii, strategia bezpieczeństwa  państwa, siły 
zbrojne RP, podstawy teorii walki zbrojnej, in-
formatyka w obronności, studium operacyjne 
obszaru RP, podstawy dowodzenia, historia 
wojen i wojskowości, operacje wojskowe i sta-
bilizacyjne, podstawy taktyki, zarządzanie w 
sytuacjach kryzysowych, przywództwo w or-
ganizacji zhierarchizowanej.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA * nowość
Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Praktyka zawodowa: 3 miesiące
Kwalifikacja: konkurs dyplomów ukończenia   
  studiów pierwszego stopnia

Zadaniem studiów na tym kierunku jest kształ-
cenie studentów w zakresie nauk o zarządza-
niu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk 
pokrewnych. Dotyczą one istoty prawidłowo-
ści i problemów związanych z funkcjonowa-
niem instytucji publicznych i struktur bezpie-
czeństwa państwa. 

Absolwent posiadał będzie specjalistyczną 
wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami 
ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finan-
sowymi niezbędnymi do pełnienia funkcji me-
nedżerskich. 
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Perspektywy zawodowe
Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w 
charakterze specjalisty analityka i projektanta 
w zespołach występujących w jednostkach 
administracji państwowej oraz kierownika na 
podstawowych szczeblach zarządzania w or-
ganizacjach militarnych i pozamilitarnych, w 
organizacjach gospodarczych, instytucjach 
publicznych oraz ośrodkach zarządzania kry-
zysowego.

Wybrane przedmioty z programu studiów
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, infor-
matyka w obronności, język wojskowy, przy-
gotowanie obronne społeczeństwa, operacje 
pokojowe, działalność sztabów.

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE nowość 
Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Praktyka zawodowa: 3 miesiące
Kwalifikacja: konkurs dyplomów ukończenia   
  studiów pierwszego stopnia

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia 
na kierunku innym niż: zarządzanie, zarządzanie i dowodze-
nie, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, 
logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, administracja, 
dodatkowym warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifi-
kacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompe-
tencyjnego z zakresu podstaw zarządzania.

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie  
obejmują dwie specjalności: zarządzanie i 
dowodzenie w organizacjach publicznych 
oraz  finanse i rachunkowość w zarzą dza-
niu.

Zadaniem studiów dla całego kierunku  
jest kształcenie studentów w zakresie analiz 
procesów gospodarczych, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi ze 
szczególnym uwzględnieniem nabywania 
umiejętności organizowania działań systemów 
strukturalnych, technicznych i ludzkich. 

Absolwent posiadał będzie umiejętności 
krytycznej analizy zachodzących zjawisk go-
spodarczych i społecznych oraz przewidywa-
nia ich konsekwencji. 

Perspektywy zawodowe
Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia 
na stanowiskach specjalistycznych i kierowni-
czych, wymagających kompetencji z zakresu 
zarządzania, przede wszystkich w komórkach 
personalnych, w organizacjach zajmujących 
się bezpieczeństwem państwa, organizacji 
państwowej i samorządowej a ponadto w or-
ganizacjach gospodarczych.

Wybrane przedmioty z programu studiów
Socjologia, podstawy badań naukowych, psy-
chologia w zarządzaniu, finanse i sprawoz-
dawczość finansowa, zarządzanie logistyką, 
etyka w zarządzaniu, negocjacje i mediacje w 

administracji, organizacja pracy kierowniczej, 
zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, 
dowodzenie operacyjne, współczesne zagro-
żenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo  infor-
macyjne, siły zbrojne,  dowodzenie. 

Wybrane przedmioty dla specjalności za-
rządzanie i dowodzenie w organizacjach 
publicznych: Sztuka wojenna, teoria współ-
czesnych operacji, bezpieczeństwo ekono-
miczne, współczesne wyzwania zarządzania i 
dowodzenia, teoria współczesnych operacji.

Wybrane przedmioty dla specjalności 
finanse i rachunkowość w zarządzaniu: 
Decyzyjne rachunki kosztów, rachunkowość 
podatkowa, analiza finansowa i biznesplan, za-
rządzanie składnikami majątkowymi.
 

* Kierunki zostaną uruchomione po nadaniu uprawnień
do prowadzenia studiów na tych kierunkach przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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