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Załącznik do uchwały nr 329 Senatu SGH 
z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

Program „Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich” 

 

Cel studiów podyplomowych 

 
Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego  
w przedsiębiorstwach i organizacjach non profit. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze 
warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną 
wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu  
i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia 
analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, 
kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania  
i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny. 
Dodatkowo Słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych 
metod rozwiązywania problemów. 
 

Adresaci studiów podyplomowych 

 
Studia kierowane są do menedżerów oraz do specjalistów różnych szczebli i osób, które  
w przyszłości będą zajmować stanowiska menedżerskie. 
 

Efekty uczenia się 

Wiedza 
Absolwent studiów: 
1) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu analizy strategicznej, jej narzędzi  

i etapów oraz roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 
2) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu planowania strategicznego  

w przedsiębiorstwie oraz zna treść strategii rozwoju i konkurencji; 
3) zna rodzaje kryzysów przedsiębiorstw, zasady zarządzania w kryzysie  

i zasady skutecznej restrukturyzacji; 
4) posiada wiedzę z zakresu teorii i metod kierowania ludźmi; 
5) zna sposoby doboru, szkolenia, motywowania i oceny pracowników; 
6) rozumie uwarunkowania i zna zasady skutecznych negocjacji  

i rozwiązywania konfliktów; 
7) posiada wiedzą z zakresu marketingu i jego podstawowych instrumentów 

(marketing mix);  
8) zna narzędzia analizy finansowej i rozumie jej rolę w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem; 
9) posiada wiedzę z zakresu wdrażania strategii z wykorzystaniem technik 

projektowych oraz metod zarządzania procesami. 

Umiejętności 
Absolwent studiów: 
1) potrafi przeprowadzić analizę makrootoczenia i otoczenia 

konkurencyjnego przedsiębiorstwa; 
2) potrafi wykonać analizę potencjału strategicznego i segmentację 

strategiczną przedsiębiorstwa; 
3) posiada umiejętność analizy przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym 

ocenę jego sytuacji na tle innych konkurentów z wykorzystaniem metod 
portfelowych; 

4) posiada umiejętność określenia misji, wizji i strategii produktowo-rynkowej; 
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5) potrafi sformułować strategię rozwoju produktowo rynkową, strategię 
konkurencji oraz sposób rozwoju przedsiębiorstwa i jednostki 
organizacyjnej; 

6) potrafi przeprowadzić diagnozę kondycji ekonomicznej i pozycji 
strategicznej przedsiębiorstwa; 

7) potrafi zaproponować działania skutecznej restrukturyzacji naprawczej  
i rozwojowej; 

8) umie zidentyfikować styl kierowania oraz określić czynniki wpływające na 
jego efektywność; 

9) potrafi racjonalizować własną pracę menedżerską oraz prace podległego 
mu zespołu; 

10) potrafi zaplanować zasoby kadrowe w organizacji; 
11) potrafi dokonać wyboru strategii i taktyki negocjacyjnej w zależności od 

uwarunkowań negocjacyjnych; 
12) potrafi skonstruować główne elementy planu marketingowego organizacji 

gospodarczej; 
13) potrafi dokonać oceny efektywności i opłacalności przedsięwzięcia 

inwestycyjnego; 
14) potrafi przełożyć cele strategiczne na procesy lub projekty; 
15) potrafi dobrać metody i techniki skutecznego wdrażania strategii  

w różnych aspektach funkcjonalnych. 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) posiada umiejętność pracy w grupie; 
2) posiada umiejętność prezentowania przed grupą i wykładowcą wyników 

analiz zespołowych i projektowych; 
3) posiada zdolność oceny i krytyki analiz sporządzonych przez inne zespoły; 
4) posiada umiejętność odkrywania wzorców własnych zachowań 

determinujących sukcesy i porażki w życiu zawodowym; 
5) posiada umiejętność radzenia sobie z presją i manipulacją  

w negocjacjach; 
6) posiada umiejętność dokonywania autoprezentacji oraz skutecznej 

komunikacji. 

 
 

Program Studiów 

Blok Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin  

Punkty 
ECTS 

I analiza strategiczna 20 10 

II planowanie strategiczne 32 16 

III zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja 12 6 

IV kierowanie ludźmi 32 16 

V rozwiązywanie konfliktów i negocjacje 20 10 

VI marketing 20 10 

VII finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem 20 10 

VIII wdrażanie strategii 36 18 

 Razem 192 96 

 
 

Weryfikowanie efektów uczenia się 

• obecność na zajęciach 

• aktywność na zajęciach 

• praca końcowa 

• egzaminy cząstkowe 

• obrona pracy końcowej 
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Sposób dokumentacji efektów 
uczenia się 

• listy obecności 

• protokoły z obron prac końcowych  

• recenzje prac końcowych 

• prace końcowe 

 
Macierz efektów uczenia się dla bloków objętych programem Rocznych 

Podyplomowych Studiów Menedżerskich 
 

Nazwa bloku tematycznego 
 

 

Efekty uczenia się 

I II III IV V VI VII VIII 

Wiedza 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu analizy strategicznej, jej 
narzędzi i etapów oraz roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

X  X      

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu planowania 
strategicznego w przedsiębiorstwie oraz zna treść strategii 
rozwoju i konkurencji 

X X    X   

zna rodzaje kryzysów przedsiębiorstw, zasady zarządzania  
w kryzysie i zasady skutecznej restrukturyzacji 

  X      

posiada wiedzę z zakresu teorii i metod kierowania ludźmi   X X     

zna sposoby doboru, szkolenia, motywowania i oceny 
pracowników 

   X     

rozumie uwarunkowania i zna zasady skutecznych negocjacji  
i rozwiązywania konfliktów 

    X    

posiada wiedzą z zakresu marketingu i jego podstawowych 
instrumentów (marketing mix).  

     X   

zna narzędzia analizy finansowej i rozumie jej rolę  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

  X    X  

posiada wiedzę z zakresu wdrażania strategii  
z wykorzystaniem technik projektowych oraz metod 
zarządzania procesami 

       X 

Umiejętności 

potrafi przeprowadzić analizę makrootoczenia i otoczenia 
konkurencyjnego przedsiębiorstwa 

X        

potrafi wykonać analizę potencjału strategicznego  
i segmentację strategiczną przedsiębiorstwa 

X        

posiada umiejętność analizy przedsiębiorstwa w stopniu 
umożliwiającym ocenę jego sytuacji na tle innych konkurentów 
z wykorzystaniem metod portfelowych 

X        

posiada umiejętność określenia misji, wizji i strategii 
produktowo-rynkowej 

 X       

potrafi sformułować strategię rozwoju produktowo rynkową, 
strategię rozwoju oraz sposób rozwoju przedsiębiorstwa  
i jednostki organizacyjnej 

 X       

potrafi przeprowadzić diagnozę kondycji ekonomicznej  
i pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 

X X X    X  

potrafi zaproponować działania skutecznej restrukturyzacji 
naprawczej i rozwojowej 

  X      

umie zidentyfikować styl kierowania oraz określić czynniki 
wpływające na jego efektywność 

   X     

potrafi racjonalizować własną pracę menedżerską oraz prace 
podległego mu zespołu 

   X     

potrafi zaplanować zasoby kadrowe w organizacji    X     

potrafi dokonać wyboru strategii i taktyki negocjacyjnej  
w zależności od uwarunkowań negocjacyjnych 

    X    

potrafi skonstruować główne elementy planu marketingowego 
organizacji gospodarczej 

     X   

potrafi dokonać oceny efektywności i opłacalności 
przedsięwzięcia inwestycyjnego 

      X  

potrafi przełożyć cele strategiczne na procesy lub projekty        X 
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potrafi dobrać metody i techniki skutecznego wdrażania 
strategii w różnych aspektach funkcjonalnych 

       X 

Kompetencje społeczne 

posiada umiejętność pracy w grupie X X X X X X X X 

posiada umiejętność prezentowania przed grupą i wykładowcą 
wyników analiz zespołowych 

X X X X X X X X 

posiada zdolność oceny i krytyki analiz sporządzonych przez 
inne zespoły 

X X X X X X X X 

posiada umiejętność odkrywania wzorców własnych zachowań 
determinujących sukcesy i porażki w życiu zawodowym 

   X X    

posiada umiejętność radzenia sobie z presją i manipulacją  
w negocjacjach 

    X    

posiada umiejętność dokonywania autoprezentacji oraz 
skutecznej komunikacji 

X X X X X X X X 

 


