Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

magister

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

globalny biznes, finanse i zarządzanie
Global Business, Finance and Governance
(Governance)
1) Finanse międzynarodowe. 2) Rozwój globalny 1) International Finance. 2) Global Development
i zarządzanie (governance). 3) Zarządzanie
and governance. 3) International Venture
przedsięwzięciem międzynarodowym.
Management.

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

2.2. Jednostka organizacyjna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

3.1. Dziedzina ISCED

0413: Zarządzanie i administracja,

0413: Management and administration,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski, język angielski,

Polish, English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma wiedzę w zakresie biznesu
Graduate has a command of knowledge in the
globalnego, finansów międzynarodowych oraz field of global business, finance, governance,
zarządzania; metod rozwiązywania problemów and the methods of solving economic and
gospodarczych i biznesowych w wymiarze
business problems in international dimensions.
międzynarodowym. Zna metody analizy danych (S)he has knowledge pertaining the methods of
ekonomicznych oraz rozumie międzynarodowe economic data analysis, understanding of
środowisko biznesowe w wymiarze
international business environment: institutional,
instytucjonalnym, kulturowym, prawnym i
cultural, legal, technological dimensions. (S)he is
technologicznym. Zna najlepsze praktyki
familiar with the best management practices at
zarządzania w wymiarze międzynarodowym.
the international level. (S)he possesses
Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie
advanced knowledge in international economics,
ekonomii międzynarodowej, ekonomii rozwoju, development economics, managerial economics,
ekonomii menedżerskiej, a także ekonomii
economics of sustainability. (S)he has
zrównoważonego rozwoju. Rozumie zasady
knowledge of global financial markets
funkcjonowania globalnych rynków finansowych. functioning. (S)he demonstrates ability to
Umie prowadzić badania i zarządzać procesem conduct research and to manage research
badawczym. Potrafi prowadzić obserwacje
projects. (S)he demonstrates ability to observe &
problemów naukowych i zawodowych. Umie
analyze scientific & professional problems. (S)he
komunikować się ze specjalistami w tej samej is able to communicate with the representatives
dyscyplinie i innych obszarach. Potrafi pracować of the field & other disciplines. (S)he is able to
w zespołach wielokulturowych, organizować
work in a multicultural team, to organize work,
pracę i prowadzić negocjacje. Umie zarządzać and to lead constructive negotiations. (S)he is
strategicznie i konstruktywnie uczestniczyć w
able to manage strategically and participate
procesach podejmowania decyzji na szczeblach constructively in the decision-making processes.
kierowniczych. Wykazuje umiejętności pracy
(S)he is capable of working in teams, leading

b29ce76cd65248bb90afe9934ab99f1b | Data: 2019-12-10 07:52:09 | Strona 1/2

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

zespołowej, przywództwa, komunikacji i
groups, communicating, and negotiating. (S)he is
negocjacji. Potrafi formułować sądy na
able to formulate judgments based on
podstawie niepełnych informacji. Zna zasad etyki incomplete information. (S)he has knowledge of
biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu i ethical rules of business and CSR and can act in
potrafi działać zgodnie z nimi. Charakteryzuje się accordance with them. (S)he is able to work
zdolnościami samodzielnej pracy i
independently, to self-educate. (S)he
samokształcenia. Wykazuje otwartość na świat i demonstrates openness to & understanding of
zrozumienie innych kultur, ma umiejętności w
other cultures. (S)he has entrepreneurial skills.
zakresie przedsiębiorczości.
Absolwenci będą posiadali kompetencje do
The graduates would be able to take up senior
zajmowania wysokich stanowisk analitycznych w analytical positions in corporations as well as
korporacjach oraz jednostkach rządowych i
governmental and non-governmental
pozarządowych. Nabyte umiejętności
organizations. The acquired managerial skills will
menedżerskie pozwolą im na kontynuowanie
allow them to pursue a career as managers or
kariery jako menedżerowie i przedsiębiorcy w
entrepreneurs in various international and
różnych konfiguracjach międzynarodowych i
organizational settings.
organizacyjnych.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Akredytacja CEEMAN (The International
Association for Management Development in
Dynamic Societies), instytucja afiliowana ENQA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- CEEMAN accreditations (The International
Association for Management Development in
Dynamic Societies), ENQA affiliated institution

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
.
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta

.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne,

Full-part and half-part,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
Double Degree Programme (DDP) umożliwia
studentom stacjonarnym uzyskanie podwójnego
dyplomu z ZHAW School of Management and
Law (Szwajcaria) oraz Warsaw School of
Economics (SGH) w ciągu jednego cyklu
studiów.

The graduate is prepared to continue education
at the third level studies and obtaining a EQF
level 8 qualification.
Double degree programme allows the student
(full-time form) to obtain 2 diplomas: ZHAW
School of Management and Law (Switzerland)
and Warsaw School of Economics (SGH) during
a single cycle of studies.

7.4. Pozostałe uwagi
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