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

Licencjat

Bachelor of Science

1.2. Kierunek studiów

zarządzanie

Management

1.3. Specjalność

- gospodarka nieruchomościami, - marketing, przedsiębiorczość.

- Real Property Management, - Marketing, Entrepreneurship.

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

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

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca kwalifikację ma podstawową The qualification holders have basic and
wiedzę ogólną i praktyczną z zakresu nauk o
practical knowledge of management and related
zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, sciences concerning the concept, regularities
prawidłowości i problemów funkcjonowania
and problems related to the operation of
organizacji. Rozumie złożone procesy i zjawiska organizations. The graduates understand
zachodzące organizacjach i w otaczającym je
complex processes and phenomena occurring in
świecie. Ma wiedzę pozwalającą diagnozować i organizations and in the surrounding world and
rozwiązywać problemy związane z
they possess a necessary knowledge to
podstawowymi funkcjami i procesami
diagnose and solve problems related to the basic
zarządzania: z planowaniem, organizowaniem, functions and processes of management:
motywowaniem, kontrolą i koordynacją. Zna
planning, organising, motivating, controlling and
główne formy ludzkiej aktywność oraz rolę
coordinating. They know major types of human
kapitału ludzkiego w doskonaleniu organizacji w activities and the role of human capital in the
warunkach konkurencji i postępu
development of an organization operating in a
cywilizacyjnego. Ma wiedzę z zakresu
competitive environment in the context of
marketingu, analiz ekonomiczno-finansowych i civilization progress. The graduates have
rachunkowości, inwestycji rzeczowych oraz
acquired the knowledge of marketing, economic
podstaw gospodarowania i modeli biznesowych and financial analyses, accounting, tangible
w nieruchomościach. Absolwent potrafi
investments as well as the basics of
przeprowadzić badania marketingowe,
management and real property business models.
dokonywać analiz ekonomiczno-finansowych,
The graduates of the first-cycle studies in the
przygotować biznes plan, tworzyć i realizować field of Management can carry out marketing
konkurencji, jak też potrafi formułować problemy research, economic and financial analyses,
projektowe oraz planować i kontrolować
develop a business plan, formulate and
realizację projektów. Potrafi potrafi komunikować implement competitive strategies as well as
się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej
diagnose project problems and plan and control
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

terminologii. Posiadacz kwalifikacji jest
the implementation of projects. Can
przygotowany do prowadzenia samodzielnej
communicate with the environment with the use
działalności gospodarczej i posiada biegłą
of specialized terminology. The graduates
znajomość przynajmniej jednego języka obcego, possess the necessary knowledge and skills to
która pozwala mu na swobodne funkcjonowanie run individual business activity, and are fluent in
w europejskiej i globalnej przestrzeni społeczno- at least one foreign language, which enables
gospodarczej.
them to operate easily in the European and
global socio-economic environment.
Osoba posiadająca te kwalifikacje jest
The qualification holders are prepared to work as
przygotowana do pracy zawodowej w
specialists or middle-level managers/directors in
charakterze specjalisty oraz
different organisations, including enterprises,
menedżera/kierownika średniego szczebla
holding companies, non-profit organisations,
zarządzania w różnorodnych organizacjach, w government and local government units, and are
tym w przedsiębiorstwach , organizacjach non also prepared to run individual business activity
profit, jednostkach administracji publicznej i
samorządowej różnych szczebli, jak też do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

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,
- Polska Komisja Akredytacyjna - 8.12.2016
ocena pozytywna - 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,
- Polish Accreditation Committee - 8.12.2016
positive assessment - CEEMAN (The
International Association for Management
Development in Dynamic Societies), affiliate of
ENQA

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
Rekrutacja w SGH na studia licencjackie w
programu studiów istotnych ze względu na języku polskim odbywa się na uczelnię, a nie na
kompetencje absolwenta
konkretny kierunek studiów. Kierunek wybiera
się przed końcem I roku studiów.
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Recruitment for first-cycle studies in Polish at the
SGH Warsaw School of Economics, refers to the
university as a whole, not to a specific field of
study. The field of study is chosen before the end
of the first year of studies.
Full-time,

Znajomość języków obcych umożliwia osobom
studiującym na tym kierunku studiów na
uczestnictwo w programie podwójnego dyplomu
realizowanych, z wspólnie z takimi uczelniami,
jak Pforzheim Univeristy, Peking University

A good command of foreign languages allows
the students of this field of study to participate in
double degree programmes pursued by the
Warsaw School of Economics in collaboration
with such partner universities as: Pforzheim

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi
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Guanghua School of Management, European
University Vadrina.

University, Peking University Guanghua School
of Management, European University Vadrina
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