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

Licencjat lub inny równorzędny

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Zarządzanie

Management

1.3. Specjalność

Zarządzanie sprzedażą; Zarządzanie małym i
średnim biznesem; Zarządzanie zasobami
ludzkimi; Controlling w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i technologie informatyczne;
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw;

Sales Management; Small and Medium Size
Enterprise Management; Human Resources
Management; Controlling in Business
Management and Information Technology;
Enterprise Accounting and Finance;

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Politechnika Łódzka

Lodz University of Technology

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Faculty of Management and Production
Engineering

3.1. Dziedzina ISCED

0413: Zarządzanie i administracja,

0413: Management and administration,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski, język angielski,

Polish, English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

Absolwent posiada szeroko rozumiane
kompetencje zarządcze, potrafi twórczo i
aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym i
społecznym w dobie gospodarki opartej na
wiedzy. Kompetencje te oparte są na wiedzy
teoretycznej o funkcjonowaniu organizacji w
warunkach rynku konkurencyjnego, w
szczególności z zakresu zarządzania, ekonomii,
finansów, marketingu, socjologii i prawa, w
połączeniu z praktycznymi umiejętnościami
dokonywania analizy otoczenia i zasobów.
Absolwent samodzielnie diagnozuje i rozwiązuje
problemy gospodarowania zasobami
rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi i
informacyjnymi w organizacji z wykorzystaniem
typowych metod, technik i narzędzi zarządzania,
w szczególności instrumentów statystycznych,
rachunkowości finansowej, technik i narzędzi
zarządzania projektami i jakością przy
wykorzystaniu standardowych technologii
informatycznych. Absolwent posiada
umiejętności selekcji informacji i wykorzystania
nowej wiedzy. Potrafi współpracować z różnymi

The graduate has broadly understood
management competences, is able to creatively
and actively participate in economic and social
life in the era of knowledge-based economy.
These competences are based on theoretical
knowledge about the functioning of an
organization in the competitive market
conditions, in particular in the field of
management, economics, finance, marketing,
sociology and law, combined with practical skills
in analysing the environment and resources. The
graduate independently diagnoses and solves
problems of material, human, financial and
information resources management in the
organisation using typical methods, techniques
and tools of management, in particular statistical
instruments, financial accounting, techniques
and tools of project and quality management
using standard IT technologies. The graduate
has the ability to select information and use new
knowledge. He is able to cooperate with various
professional groups, communicate effectively in
interdisciplinary teams in line with ethical

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

grupami zawodowymi, efektywnie komunikując
się w zespołach interdyscyplinarnych, na bazie
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności
biznesu. Posiada umiejętności prezentowania,
argumentowania, przekonywania, negocjowania
i pracy w zespole.
Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie na
stanowiskach operacyjnych, analitycznych i
menedżerskich niskiego i średniego szczebla
zarzadzania w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność produkcyjna,
usługową i handlową. Ponadto, poznane
elementy i narzędzia marketingowe oraz
zagadnienia z dziedziny finansów oraz
rachunkowości, umożliwiają zbudowanie i
zarządzanie własną firmą.
W procesie dydaktycznym wykorzystane są
metody projektowe (Problem Based Learning,
Case Teaching oraz Design Thinking).

principles and corporate social responsibility. He
has the ability to present, argue, convince,
negotiate and work in a team.

The graduate finds employment in operational,
analytical and managerial positions of low and
medium level management in companies
conducting production, service and commercial
activity. Moreover, the knowledge of marketing
elements and tools, as well as issues related to
finance and accounting, enable him to build and
manage his own company.

In the didactic process, project methods are
used (Problem Based Learning, Case Teaching
and Design Thinking).

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,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
kierunku zarządzanie – ocena pozytywna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polish Accreditation Committee: accreditation of
Management field of study– positive assessment.

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 sięzdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

-

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Studia prowadzone są na dwóch programach
The studies are conducted according to two
programu studiów istotnych ze względu na studiów: w języku polskim i angielskim,
study programs: in Polish and English, ensuring
kompetencje absolwenta
zapewniając osiągnięcie przez absolwentów tych that graduates achieve the same learning
samych efektów uczenia się, przy zastosowaniu outcomes with the use of different methods of
różnych metod kształcenia. Studia w języku
education. The study program in English
angielskim przewidują jeden obowiązkowy
provides for one obligatory semester at a foreign
semestr w uczelni zagranicznej. Współpraca z university. Cooperation with foreign universities
uczelniami zagranicznymi daje możliwość
gives the student opportunity to participate in the
uczestniczenia w programie Podwójnego
Dual Diploma Program and be awarded two
Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch
diplomas at the same time.
dyplomów: Politechniki Łódzkiej i uczelni
partnerskiej.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
Full-time,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest
przygotowany do podjęcia kształcenia na
studiach drugiego stopnia.
-

The graduate of first-cycle program is prepared
to undertake education at the second cycle.
-
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