Master of Business Administration
MBA
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/03/11/30348/334931

Cena netto

14 000,00 zł

Cena brutto

14 000,00 zł

Cena netto za godzinę

32,56 zł

Cena brutto za
godzinę

32,56

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

430

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-01

Termin zakończenia
usługi

2020-07-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-03-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-30

Maksymalna liczba uczestników

60

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe 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

prowadzenie studiów podyplomowych

Czy usługa pozwala na zdobycie 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

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła
Wyższa

Osoba do kontaktu

Krzysztof Mordaka

E-mail

rekrutacja@kj.edu.pl

Telefon

695000011

Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnik studiów MBA uzyskuje kompetencje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych, a
tym samym umożliwia sobie awans zawodowy.

Cel edukacyjny
Uczestnik studiów MBA poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. w
zakresie zarządzania, prawa i ekonomii.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program studiów obejmuje 2 moduły rozwijające kompetencje menedżerskie, jak również kompleksowy
zestaw zajęć z zakresu zarządzania.
Moduł I

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Negocjacje i mediacje w biznesie
Prawo gospodarcze w Polsce i w UE
Prawo spółek handlowych
Finanse przedsiębiorstw
Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym
Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych
Trening umiejętności menadżerskich
Moduł II
Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe
Rynki kapitałowe i finansowe
Komunikacja i nowe technologie
Przywództwo i zachowania organizacyjne
Ekonomia menadżerska
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
Savior vivre w biznesie
Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
Rachunkowość finansowa i zarządcza

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych zagadnień z dziedziny zarządzania i ekonomii
oraz prawa ze szczególnym uwzględnieniem istoty, ewolucji, prawidłowościi problemów
funkcjonowania organizacji gospodarczych oraz sposobów skutecznego i efektywnego
rozwiązywania tych problemów,
potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, w tym obejmujące zjawiska z
różnych obszarów życia gospodarczego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w
zakresie wybranych dziedzin właściwych dla kierunku studiów,
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania oraz efektywnie organizować pracę własną i kierowanej przez siebie grupy.

Grupa docelowa
Program studiów podyplomowych MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej,
członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą
zajmować stanowiska kierownicze w celu jak najlepszego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w
różnych dziedzinach zarządzania.
Ponadto ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach
nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Jęczmienna 23
87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi,Inne

