Studia podyplomowe w zakresie
zarządzania „Executive Master of
Business Administration”
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/12/04/9449/255494

Cena netto

25 000,00 zł

Cena brutto

25 000,00 zł

Cena netto za godzinę

48,08 zł

Cena brutto za
godzinę

48,08

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

520

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-15

Termin zakończenia
usługi

2021-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-07

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Osoba do kontaktu

Barbara Jóźwik

E-mail

mba@umk.pl

Telefon

+48566114892

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii,
marketingu i zarządzania. Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na
stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów,
jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach. Podczas zajęć słuchacze
poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji
oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów
umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób
elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program będą zajęcia z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego. Opis efektów
kształcenia https://www.econ.umk.pl/panel/wp-content/uploads/mba-program-nowy.pdf

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program studiów

Liczba punktów ECTS: 72

Czas trwania: 3 semestry

Dni zajęć: piątek godz. 16:30-19:45, sobota, niedziela godz. 08:00-15:00, średnio 2 razy w miesiącu

Łączna liczba godzin: 520 godzin dydaktycznych

Zajęcia na studiach prowadzone są przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych,
case study oraz multimedialnych wykładów. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku
połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń słuchaczy programu, stanowiąc
bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych.
W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują najnowsze osiągnięcia teorii i rozwiązania praktyczne, co
pozwoli na przekazywanie aktualnej wiedzy, a przez to przygotowanie słuchaczy w najlepszy sposób do
realizacji zadań powierzonych im w ich organizacjach. Program uwzględnia zarówno aspekt lokalny,
krajowy, jak i globalny, przez co daje możliwość uzyskania różnej perspektywy poszczególnych
elementów zarządzania.
Zajęcia realizowane będą przez doświadczonych praktyków biznesu, ekspertów i pracowników UMK
oraz wykładowców innych uczelni, w tym zagranicznych (zwłaszcza posiadających akredytację AACSB).
Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się naukowo lub praktycznie
aspektami, z których prowadzą zajęcia na tych studiach.
Aktywizująca
uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności
rozwiązywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę, jak i podnoszonych na bieżąco
przez słuchaczy.

Absolwenci studiów uzyskują:
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of
Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwaliﬁkacji
podyplomowych
- dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB oraz AMBA w języku angielskim

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, udokumentowane świadectwem, są ważnym
atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie:
http://mba.umk.pl/

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwaliﬁkacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych.
Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i
wyższego szczebla w różnych organizacjach.
Podczas zajęć słuchacze poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania
decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w
trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w
sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program będą zajęcia z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

Opis efektów kształcenia

Grupa docelowa
Słuchaczami studiów mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- absolwenci studiów magisterskich,
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- minimum podstawowa znajomość języka angielskiego (na poziomie min. A1 - formularz samooceny
dostępny na stronie http://mba.umk.pl/ – ok. 10% zajęć będzie realizowanych w języku angielskim,
natomiast zaliczenia poszczególnych przedmiotów odbywają się w języku polskim

Opis warunków uczestnictwa
Warunki kwalifikacji:
- złożenie dokumentów aplikacyjnych
- rozmowa kwaliﬁkacyjna – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia (możliwa również z
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość)
Wymagane dokumenty:
1) podanie/ kwestionariusz osobowy (wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym) - wzór
dostępny na stronie http://mba.umk.pl/
2) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3) formularz samooceny języka angielskiego - wzór dostępny na stronie http://mba.umk.pl/
4) dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki (jeżeli dotyczy)

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy studiów mają do dyspozycji:
- materiały dydaktyczne w formie drukowanej przekazywane w trakcie zajęć
- dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej MOODLE z możliwością pobrania

- bibliotekę WNEiZ zawierającą ponad 49 tys. woluminów, w tym najważniejsze światowe periodyki z
zakresu nauk ekonomicznych oraz wydawnictwa z dziedzin pokrewnych
- czytelnię wydziałową udostępniającą ponad 7 tys. książek oraz 224 tytuły czasopism krajowych i
zagranicznych
- Bibliotekę Główną UMK, której zbiory liczą ok. 2,5 mln pozycji
- czytelnię Biblioteki Głównej udostępniającą ok. 2 mln książek, czasopism i innych materiałów
- dostęp do pełnotekstowych baz czasopism i magazynów zagranicznych, m.in.: Ebsco, Emerald

Informacje dodatkowe
Podana cena dotyczy płatności jednorazowej z góry za całe studia. Informacje o pozostałych systemach
płatności oraz możliwych zniżkach dostępna na stronie http://mba.umk.pl/

Uczestnicy studiów mają do dyspozycji:
- stały dostęp do bezprzewodowej sieci Eduroam i przewodowej sieci Internet
- konto na serwerze UMK
- kontakt z wykładowcami UMK oraz dostęp do ocen poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów
USOS.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to pierwsza uczelnia publiczna w Polsce z prestiżową
akredytacją biznesową AACSB.
Studia EMBA posiadają także akredytację AMBA.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Sesja integracyjnoinformacyjna

2019-11-15

16:30

19:45

3:15

2

Systemy zarządzania
informacją

2019-11-16

08:00

09:30

1:30

3

Sesja integracyjo-informacyjna

2019-11-16

09:45

15:00

5:15

4

Systemy zarządzania
informacją

2019-11-17

08:00

09:30

1:30

5

Analiza i projektowanie struktur
organizacyjnych

2019-11-17

09:45

15:00

5:15

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

6

Przywództwo

2019-11-29

16:30

19:45

3:15

7

Systemy zarządzania
informacją

2019-11-30

08:00

11:15

3:15

8

Przywództwo

2019-11-30

11:30

15:00

3:30

9

Systemy zarządzania
informacją

2019-12-01

08:00

11:15

3:15

10

Przywództwo

2019-12-01

11:30

15:00

3:30

11

Zarządzanie projektami

2019-12-13

16:30

19:45

3:15

12

Zarządzanie projektami

2019-12-14

08:00

11:10

3:10

13

Analiza i projektowanie struktur
organizacyjnych

2019-12-14

11:20

16:30

5:10

14

Systemy zarządzania
informacją

2019-12-15

08:00

11:15

3:15

15

Przywództwo

2019-12-15

11:30

15:00

3:30

16

Zarządzanie projektami

2020-01-10

16:30

19:45

3:15

17

Zachowania organizacyjne

2020-01-11

08:00

16:30

8:30

18

Zachowania organizacyjne

2020-01-12

08:00

12:05

4:05

19

Analiza i projektowanie struktur
organizacyjnych

2020-01-12

12:35

15:00

2:25

20

Systemy zarządzania
informacją

2020-01-24

16:30

20:30

4:00

21

Zarządzanie projektami

2020-01-25

08:00

11:15

3:15

22

Przywództwo

2020-01-25

11:30

15:00

3:30

23

Zarządzanie projektami

2020-01-26

08:00

11:10

3:10

24

Systemy zarządzania
informacją

2020-01-26

11:20

15:45

4:25

25

Zarządzanie projektami

2020-02-14

16:30

19:45

3:15

26

Zarządzanie projektami

2020-02-15

08:00

15:00

7:00

27

Zarządzanie projektami

2020-02-16

08:00

15:00

7:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

28

Przywództwo

2020-02-29

08:00

15:00

7:00

29

Systemy zarządzania
informacją

2020-03-01

08:00

11:15

3:15

30

Przywództwo

2020-03-01

11:30

13:00

1:30

31

Zarządzanie strategiczne

2020-03-06

16:30

19:45

3:15

32

Analiza finansowa

2020-03-07

08:00

15:00

7:00

33

Coaching zespołowy

2020-03-08

08:00

15:00

7:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Robert Karaszewski

Obszar specjalizacji

Zarządzanie jakością, przywództwo

Doświadczenie zawodowe

https://pl.linkedin.com/in/robkara

Doświadczenie w świadczeniu tego typu
usług

wykładowca z ponad 20-letnim doświadczeniem,
prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?
_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=24227

Wykształcenie

Profesor nauk ekonomicznych

Lokalizacja usługi
Adres:
Jurija Gagarina 13a
87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Wydział
Nauk
Ekonomicznych
i
Zarządzania UMK Toruń Szczegóły dojazdu
http://mba.umk.pl/centrum-informacji

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla osób z
niepełnosprawnościami,Wi-fi,Inne,
Przerwy kawowe; Parking na terenie
kampusu
http://www.umk.pl/kontakt/mapy/bielany/

