
STUDIA PODYPLOMOWE

www.wzieu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego



Interaktywna Czytelnia ze zbiorami w wersji elektronicznej umożliwiającymi błyskawiczne 
wyszukiwanie i przeglądanie

GroupRoom system - ogólnodostępne, wyposażone pomieszczenia do pracy grupowej

Wielofunkcyjne Sale Multimedialne wyposażone w sprzęt multimedialny, w tym zestawy 
projekcyjne i zestawy do wideokonferencji

Wielofunkcyjne Laboratoria Usługowe wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny, 
w tym zestawy projekcyjne i zestawy do wideokonferencji oraz specjalistyczne oprogramowanie

Laboratorium Treści E-learningowej - laboratorium z wyposażeniem specjalistycznym, 
umożliwiającym produkcję materiałów e-learningowych

Mobilna Pracownia Komputerowa

Pracownie awcze: Focusowa, Call Center, Innoanaliz

Nowoczesna infrastruktura konferencyjna

Bad

Nowoczesne Laboratoria i Pracownie 
w zasięgu Twojej ręki!

SERVICE INTER-LAB

STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ NBP



dr hab. 
Piotr Niedzielski,

prof. US 

Dziekan 
Wydziału Zarządzania 

i Ekonomiki Usług 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca 
się jednostka. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą 
dydaktyczną i badawczą. Jesteśmy dumni, że swoim studentom 
możemy udostępniać nowatorskie w skali całego Województwa 
Zachodniopomorskiego centrum Service Inter-Lab, które jest 
bogato wyposażone w laboratoria i pracownie.

dr hab. 
Wojciech Downar,
prof. US  

Prodziekan ds. Kształcenia 
Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

Studia podyplomowe to inwestycja w przyszłość. To możliwość 
świadomego kreowania swojej ścieżki zawodowej poprzez 
podniesienie swoich kompetencji, zdobycie nowej wiedzy 
i praktycznych umiejętności. Doskonale rozumiemy, że jest 
to szansa na zdobycie ciekawej pracy, awans zawodowy, 
na założenie i rozwijanie własnego biznesu. 

Dlatego, aktywnie obserwując zmiany w otoczeniu 
gospodarczym, społecznym i prawnym, identyfikujemy aktualne 
i przyszłe potrzeby w zakresie kompetencji. Dokładamy 
wszelkich starań, by nasza oferta była coraz bogatsza. 
Proponujemy ponad dwadzieścia programów studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania, marketingu, logistyki 
i transportu, finansów i rachunkowości. Wysoki poziom zajęć 
i nowoczesne programy studiów to dowód na to, że wsłuchujemy 
się w opinie naszych studentów i doskonale znamy ich 
oczekiwania.

Uczyć się można 
i trzeba przez całe życie.

My to umożliwiamy!
Naszym celem jest tworzenie nowoczesnych 
i innowacyjnych kompetencji.



Uczestnicy

Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu 

procesami logistycznymi. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych, 

laboratoryjnych oraz ćwiczeniowych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę 

dydaktyczną oraz praktyków, słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej 

wiedzy w praktyce. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszej 

infrastruktury w Service Inter-Lab.

Korzyści

METODY I NARZĘDZIA ANALIZY 
PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia analizy 
procesów i systemów logistycznych. 

Studia są adresowane do menedżerów 

logistyki pracujących w firmach  

produkcyjnych, handlowych oraz 

usługowych. Kierowane są również 

do absolwentów studiów oraz tych 

osób, które swoją przyszłość zawodową  

zamierzają  związać  z  logistyką. 

Cel studiów

Kierownik studiów: 
dr hab. Mariusz Jedliński
prof. US 

Przedmioty:

· Zarządzanie procesami 

logistycznymi

· Mapowanie procesów 

logistycznych

· Informatyczne narzędzia 

optymalizacji procesów 

logistycznych

· Analiza procesów zaopatrzenia

· Analiza procesów dystrybucji

· Analiza i usprawnianie 

procesów transportowych

· Analiza i usprawnianie 

gospodarki magazynowej

· Analiza efektywności procesów 

logistycznych

· Analiza procesów logistycznych 

  - gra symulacyjna

Suma godzin: 200

W I kwartale 2014r. liczba 
ofert pracy w obszarze 
logistyka/zakupy/transport 
wzros ła  sześc iokrotnie  
w stosunku do analogicznego 
okresu 2013r.

Czy wiesz, że...

Słupsk - Szczecin - Zielona Góra

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



LOGISTYKA 
SIECI DETALICZNYCH

Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu logistyki sieci detalicznych 

i hurtowych oraz funkcjonowania sieci handlowych branży spożywczej, 

non-food oraz DIY.

Studia są adresowane do pracowników sieci handlowych pragnących pogłębić 

i usystematyzować swoją wiedzę, menedżerów logistyki z firm produkcyjnych 

i usługowych. Kierowane są  również do absolwentów studiów oraz tych osób, 

które swoją  przyszłość zawodową  zamierzają związać z logistyką oraz sieciami 

handlowymi. 

Kierownik studiów:
dr Marzena Frankowska 

Uczestnicy

Korzyści

Cel studiów

Czy wiesz, że...

W Polsce działa ponad 700 sieci 

detalicznych i hurtowych.

Ekspansja Jeronimo Martins  

Polska:

2013 —2393 sklepy

2016 —3200 placówek

Słuchacz nabywa kompetencje niezbędne w zarządzaniu procesami logistycznymi 

w sieciach handlowych, uwzględniając relacje z dostawcami, wysoką efektywność 

oraz satysfakcję klientów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych 

i laboratoryjnych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną 

oraz praktyków, słuchacz jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy 

w praktyce.

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl

Przedmioty:

· Kluczowe sieci (operatorzy)

  w Polsce i na świecie

· Modele dystrybucji sieci

  spożywczych, non-food, DIY

· Technologie ICT w zarządzaniu

   logistyką sieci detalicznych

· Synchronizacja wymiany

  danych w kanałach logistycznych  

  detaldostawca (kody kreskowe,

  etykiety, EDI)

· Analiza efektywności logistyki  

  sieci handlowych

· Outsourcing obsługi logistycznej  

  przez sieci

· Business case - przykłady 

  z praktyki logistyki

Suma godzin: 180



FUNKCJONOWANIE 
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL 
W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI 
TRANSPORTU 

Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu: umów na realizację usług 

transportowych i spedycyjnych, analizowania kosztów i wyników działalności 

przedsiębiorstw TSL, planowania i organizacji procesów transportowych 

i logistycznych.

Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu 

procesami transportowymi. Ponadto zakres tematyczny studiów pozwoli 

na przygotowanie się do egzaminu potwierdzonego certyfikatem kompetencji 

zawodowych przewoźników drogowych. 

Oferta studiów kierowana jest do pracowników oraz kadry zarządzającej 

przedsiębiorstwami branży TSL, pracowników instytucji działających na rzecz sektora 

TSL, absolwentów studiów wyższych – kierunków nietransportowych, którzy chcieliby 

zdobyć nowe kwalifikacje.

Przedmioty:

·  Prawo cywilne, handlowe 

   prawo pracy i zagadnienia 

socjalne w transporcie 

·  Finanse i podatki 

   w transporcie 

·  Dostęp do zawodu przewoźnika 

·  Techniczne aspekty działalności 

transportowej

   i bezpieczeństwo 

   w transporcie 

·  Zarządzanie przedsiębiorstwem 

transportowym 

·  Koszty i ceny w transporcie 

·  Nowa polityka transportowa 

   w Unii Europejskiej 

·  Zarządzanie procesami 

transportowymi 

   i logistycznymi 

·  Transport pasażerski 

Suma godzin: 180

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Czy wiesz, że...

Według prognoz rynku w  Polsce 

w 2014 r. największy wzrost 

zatrudnienia będzie miał 

miejsce w branży transportowej 

i logistycznej.

Kierownik studiów:
dr Dariusz Milewski
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Prognoza wzrostu zatrudnienia w Polsce w 2014 r. 
(źródło: ManapowerGroup)

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



AUTOPREZENTACJA 
I NEGOCJACJE W BIZNESIE 

Uczestnicy

Korzyści

Cel studiów

Celem negocjacji nie jest porozumienie za wszelką cenę ani zwycięstwo. 

Ich celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania korzystnego dla obu stron. 

Czy wiesz, że...

Przedmioty:

· Techniki negocjacyjne 

   w praktyce biznesu 

· Rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych przez negocjacje

· Negocjacje międzynarodowe

i protokół dyplomatyczny

· Psychologia stresu 

· Zarządzanie czasem

· Techniki prezentacji oferty 

rynkowej

· Sztuka autoprezentacji 

· Warsztaty umiejętności 

negocjacyjnych

Suma godzin: 180

Przekazanie wiedzy o technikach negocjacyjnych oraz sztuce autoprezentacji. 
Umiejętności te przydadzą się osobom mającym częsty kontakt z ludźmi, 
a w szczególności tym, którzy pracują bezpośrednio z klientami.

Program studiów obejmuje zajęcia, na których przedstawione zostaną techniki 

negocjacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji 

oraz sztuka dobrej autoprezentacji. Uczestnicy studiów zdobędą również wiedzę 

z zakresu protokołu dyplomatycznego i zrozumieją znaczenie różnic 

międzykulturowych w komunikacji.

Studia są adresowane w szczegól-
ności do właścicieli firm, kadry 
zarządzającej oraz specjalistów 
pracujących w handlu, działach 
obsługi klienta i administracji 
publicznej.

Kierownik studiów:
dr Izabela Ostrowska

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



ZARZ DZANIE SPRZEDA                
I RELACJAMI Z KLIENTEM

Ą ŻĄ

Pracownia Fokusowa

Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, profesjonalne metody i narzędzia 

zarządzania sprzedażą oraz pokazanie, w jaki sposób kształtować trwałe i efektywne 

relacje z klientami. 

Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu 

sprzedażą i relacjami z klientem. Zajęcia są prowadzone przez praktyków i mają 

formę warsztatów, laboratoriów oraz ćwiczeń, dzięki czemu  słuchacz aktywnie 

w nich uczestniczy. 

Kierownik studiów:
dr Joanna Hołub-Iwan

Przedmioty:

· Przywództwo w zarządzaniu 

sprzedażą

· Budowanie i motywowanie 

zespołów handlowych

· Negocjacje handlowe 

  i psychologia sprzedaży

· Badania rynkowe 

  i marketingowe

· Zarządzanie obsługą klienta

· Analiza opłacalności klienta

· Metody kształtowania relacji 

  z klientami w łańcuchu dostaw

· Metody kształtowania 

lojalności klientów

· Narzędzia informatyczne 

   w CRM

Suma godzin: 195

Cel studiów

Korzyści

Uczestnicy

Pracownia Call-Center

SERVICE INTER-LAB dysponuje 

najnowocześniejszą infrastrukturą 

dydaktyczną, przystosowaną do 

prowadzenia różnych form zajęć 

z zakresu CRM

Studia są adresowane do kadry 

menedżerskiej zarządzającej procesami 

sprzedaży i odpowiedzialnej za kontakty 

z klientami, zatrudnionej w firmach 

produkcyjnych, handlowych oraz 

usługowych. Kierowane są również 

do absolwentów studiów oraz tych osób, 

które swoją przyszłość zawodową 

zamierzają związać z zarządzaniem 

relacjami z klientem.

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



PUBLIC RELATIONS 
W PODMIOTACH RYNKOWYCH

Przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu public relations 

w podmiotach rynkowych i ich relacji z mediami.

Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w działaniach 

public relations, czyli komunikacji i utrzymywaniu dobrych relacji z otoczeniem, 

w tym z mediami. Zdobycie ich zniweluje popełniane błędy, jak również umożliwi 

lepszą współpracę z dziennikarzami. Słuchacze będą doskonalić umiejętności 

z zakresu sytuacji negocjacyjnych, poznają też metody efektywnego zarządzania 

czasem. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych 

przez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz praktyków  s łuchacz  

jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.   

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków - 

do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie public 

relations.

Kierownik studiów:
dr Leszek Gracz

Przedmioty:

·  Sztuka wystąpień publicznych

·  Autoprezentacja 

   i komunikacja interpersonalna

·  Pisanie tekstów w PR 

   i wydawnictwach firmowych

·  Efektywność i skuteczność PR, 

monitoring mediów

·  Negocjacje i protokół 

dyplomatyczny

·  Wywiady w mediach (telewizja, 

radio, prasa)

·  Public relations wewnętrzny

·  Lobbing i sponsoring

·  System identyfikacji wizualnej 

(corporate identity)

·  Social media i wykorzysta-nie 

Internetu w PR

·  PR w działalności publicznej i 

marketingu politycznym

Suma godzin: 190

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Głównymi zasadami public relations są:

• zasada prawdy - informuj rzetelnie otoczenie o swych działaniach w myśl stwierdzeń: 

  ,,czyń dobrze i mów o tym głośno” i ,,PR nie tworzy pozytywnych faktów, a tylko 

   je wykorzystuje”;

• zasada otwartości informacji i prowadznia dialogu - nie operuj półprawdami, podejmuj 

  dialog, nie unikając krytyki - ,,w PR nie mówi się tylko tego, co można, ale co trzeba 

  powiedzieć”;

• zasada partnerstwa - otoczenie może mieć odmienne zadanie, co należy szanować; 

  informacje przekazywane odbiorcom muszą być dla niech wartościowe - dziennikarz nie 

  jest wrogiem, należy wykorzystać go jako szansę przekazania informacji.

Czy wiesz, że...

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



ZARZĄDZANIE 
MARKĄ

Dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania marką 

oraz nabycie umiejętności reagowania na zmiany w otoczeniu.

Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu 

marką różnorodnych podmiotów, jak również regionów, co zostało uwzględnione 

w programie studiów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych i wykładach 

prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz praktyków, słuchacz 

jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  

Studia są adresowane do  absolwentów studiów wyższych różnych kierunków,  

do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie 

zarządzania marką w różnych podmiotach, zarówno przedsiębiorstwach, 

organizacjach non profit oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Kierownik studiów:
dr Agnieszka Smalec

Przedmioty:

· Strategiczne aspekty   

  zarządzania marką

· Autoprezentacja 

  i  komunikacja 

  interpersonalna

· Wizerunek marki

· Badania jakościowe 

  w zarządzaniu marką

· Architektura marki 

  i strategie pozycjonowania   

  marek

· Budowanie relacji w B2B 

  i B2C

· Zarządzanie marką miasta 

  i regionu

· Strategie marek 

  w Internecie

· Storytelling jako narzędzie  

  zarządzania marką

· Wycena wartości marki

· Merchandising 

  w zarządzaniu marką

· Internal branding 

  i employer branding

· System identyfikacji   

  wizualnej (CI) 

  w zarządzaniu marką

· Media społecznościowe 

  w zarządzaniu marką

Suma godzin: 188

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Wartość marki ma znaczenie. 

Wszystko może się zmienić. 

W 2013 roku wartość marki 

Apple wzrosła o 28%, i zdetro-

nizowała lidera Coca-Cola, 

a Google osiągnął wzrost o 34% ! 

Istotna jest zatem wiedza 

o zarządzaniu marką.

Czy wiesz, że...

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



E-commerce

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania 

przedsięwzięciami  e-commerce.

Wiedza przekazywana przez zespół 8 praktyków uzupełniona podstawą naukową, 

wykładaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Bogaty program zajęć. 200 godzin 

zajęć dydaktycznych, w tym nauka poprzez doświadczenie. Zajęcia warsztatowe 

i laboratoryjne, m.in. prowadzenie własnego e-sklepu. Zdobyte umiejętności, 

przydatne na stanowiskach zarządczych, jak menedżer ds. e-commerce, oraz specja-

listycznych - specjalista ds. e-commerce, specjalista ds. marketingu internetowego.

Adresatami są specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i strategii rozwoju, kadra 

zarządzająca oraz osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji w zakresie 

e-commerce. 

Korzyści

Cel studiów

Przy współpracy z:

.

Uczestnicy

Kierownik studiów:
dr hab. Wojciech Downar,

prof. US

 Szczecin

Czy wiesz, że...

2-3% wynosi średni 

współczynnik konwersji 
w e-commerce (stosu-

nek kupujących do 

odwiedzających). 
W Polsce działa 18 000 
e-sklepów. Przewiduje 

się, że ta liczba oraz 

zapotrzebowanie na 

wykwalifikowaną kadrę 

będą rosły. We Francji 
w przeliczeniu na ilość 

miesz-kańców działa  2-3 

razy więcej e-sklepów 

niż w  Polsce.

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl

Przedmioty:

· Modele biznesowe w internecie

· Oprogramowanie e-commerce

· Aspekty prawne e-commerce

· Analityka internetowa

· E-mail marketing

· M-commerce

· Pozycjonowanie stron www

· Podstawy budowy e-sklepu

· Zarządzanie bezpieczeństwem 

sklepów internetowych

· Wprowadzenie do Google 

AdWords

Suma godzin: 200

•

•



ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
EUROPEJSKIMI

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat mechanizmów tworzenia, 

podziału i możliwości korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem środków dedykowanych samorządom lokalnym, 

przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym. 

Koncepcja realizacji zajęć w oparciu o technikę warsztatową, pracę w laboratoriach 

komputerowych oraz wykłady konserwatoryjne pozwolą na zdobycie umiejętności 

w samodzielnym poruszaniu się w "środowisku projektowym". Prowadzącymi zajęcia 

są praktycy biorący udział w pisaniu i ocenie wniosków unijnych oraz pracownicy 

naukowi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Duży nacisk położony 

jest na wykorzystanie przykładów dobrych i złych praktyk.

Studia są adresowane do pracowników samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz 

organizacji pozarządowych oraz  tych osób, które swoją  przyszłość zawodową  

zamierzają związać z projektami realizowanymi przy wsparciu środków unijnych. 

Przedmioty:

· Fundusze unijne a pomoc 

publiczna

· Instrumenty zewnętrznego 

wsparcia finansowego 

   dla projektów unijnych

· Podstawy wiedzy 

  o Funduszach Europejskich

· Zarządzanie projektem

· Zasady pozyskiwania środków z 

wybranych Funduszy 

Europejskich – konsultacje 

eksperckie

· Procedura aplikacyjna

· Studium wykonalności

· Procedura zamówień 

publicznych

· Kwalifikowalność wydatków, 

monitorowanie, 

sprawozdawczość i kontrola 

oraz budżet projektu

· Przygotowanie wniosku 

   na przykładzie wybranych 

Funduszy Europejskich 

   - warsztaty

Suma godzin: 200

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Czy wiesz, że...

Skala inwestycji w Polsce 

w l a tach  2014-2020  

przekroczy 82,5 mld euro. 

Dołącz do beneficjentów 

i zarządzających tymi 

środkami!

Kierownik studiów:
dr Rafał Szymański

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



MENEDŻER PROJEKTÓW

Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie 
możliwości nowoczesnego prowadzenia projektów biznesowych według 
międzynarodowych metod zarządzania projektami. Koncepcja zakłada 
przedstawienie zarówno teorii zarządzania projektem, jak i dobrych praktyk 

w dziedzinie prowadzenia projektów. 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: metodyki zarządzania projektami, 

zarządzania projektem europejskim, rachunkowości zarządczej i budżetowania 

projektów. Słuchacze studiów zdobędą również wiedzę i umiejętności dotyczące 

kierowania zespołem projektowym, efektywnej komunikacji i zarządzania portfelem 

projektów. Zapoznają się również z narzędziami wspierającymi realizację projektów, 

w tym narzędziami informatycznymi.

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia 

wyższe. W szczególności studia adresowane są do kadry zarządzającej oraz 

specjalistów wykonujących zadania merytoryczne z zakresu zarządzania projektami.

Przedmioty:

•  Metodyka zarządzania 

projektami

•  Zarządzanie projektem 

europejskim

•  Narzędzia wspierające 

realizację projektu

•  Narzędzia informatyczne 

wspomagające zarządzanie 

projektami

•  Przywództwo w zarządzaniu 

projektami

•  Rachunek opłacalności 

projektów

•  Rachunkowość zarządcza 

   i budżetowanie projektów

•  Techniki wywierania wpływu i 

efektywna komunikacja

•  Zarządzanie portfelem 

projektów

•  Zarządzanie zespołem 

projektowym

Suma godzin: 200

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

 Szczecin

Kierownik studiów:
dr hab. Wojciech Downar,

prof. US

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
I POTENCJAŁEM KADROWYM

Wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia 

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym.

Cel studiów

Korzyści

 Szczecin

Przedmioty:

· Strategiczne zarządzanie 

zasobami ludzkimi

· Planowanie zasobów ludzkich

· Systemy ocen pracowniczych

· Motywowanie i systemy 

motywacji

· Zagadnienia prawa pracy

· Ubezpieczenia społeczne

· Zarządzanie czasem

· Kierowanie zespołami

· Audyt personalny

Suma godzin: 180

Słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach 

warsztatowych oraz ćwiczeniowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę 

dydaktyczną i praktyków słuchacz jest przygotowany do wykorzystania zdobytej 

wiedzy w praktyce.

Studia są adresowane do kadry zarządzającej oraz specjalistów - menedżerów 

wykonujących zadania merytoryczne z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości 

lub logistyki.

Uczestnicy

100%
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93% 90%
103% 106% 109%

152%
150%

130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10%
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dyrektor 
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zakupów (DI)
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35000

25000
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15000

10000

5000

0
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20379

16724 17229
18444 19000 19559

23800

Czy wiesz, że...

Najczęściej oferowane 

wynagrodzenie dla 

dyrektora 

personalnego dużej 

firmy wynosi 

20 000 zł.

Kierownik studiów:
dr hab. Wojciech Downar,
prof. US

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



Kierownik studiów:
mgr Beata Sadowska

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Przedmioty:

· Organizacja rachunkowości 

  budżetowej

· Rachunkowość jednostek 

  samorządu terytorialnego

· Rachunkowość 

  samorządowych jednostek 

  i zakładów budżetowych

· Kodeks postępowania

  administracyjnego 

  i Ordynacja Podatkowa

· Zobowiązania podatkowe 

  w sferze budżetowej

· Sprawozdawczość 

  budżetowa i finansowa

· Podatek VAT w sektorze 

  finansów publicznych

· Audyt wewnętrzny 

  i kontrola zarządcza

· Rachunkowość zarządcza 

  jednostek sektora finansów 

  publicznych

· Partnerstwo publiczno-

  prywatne

· Zamówienia publiczne

· Budżet zadaniowy

· Controlling środków 

  unijnych

Suma godzin: 207

RACHUNKOWOŚĆ 
BUDŻETOWA

 Konin 

Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu 

rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem uwarunkowań ewidencyjnych, podatkowych i finansowych 

jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów 

budżetowych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę  

dydaktyczną i praktyków, słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje 

niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system 

rachunkowości budżetowej, jak również  w zakresie podatków.

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub 

usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej w celu

Czy wiesz, że...

wykorzystywania jej w praktyce 

gospodarczej. Wymogiem formalnym 

jest posiadanie tytułu licencjata, 

inżyniera lub magistra. Rachunkowość budżetowa
prowadzona jest w każdej 
jednostce sektora finansów 
publicznych

Ministerstwo Finansów zwalnia 
absolwentów tych studiów 
z egzaminu państwowego przy 
ubieganiu się o koncesję na 
usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych (pod warun-
kiem posiadania wykształ-
cenia magisterskiego lub 
równorzędnego i trzyletniej 
praktyki w księgowości)

•

•

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO 
FINANSOWE 

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat współczesnych zachowań banków, tendencji 

i procesów zachodzących na rynkach finansowych oraz procesów zarządzania 

instytucją finansową. Ponadto celem jest zaprezentowanie słuchaczom zasad i analiz 

przydatnych w procesie inwestowania. 

Po zakończeniu studiów każdy uczestnik uzyskuje możliwość przystąpienia do między-

narodowego egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, który jest elementem 

Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Uzyskanie certyfikatu 

upoważnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika 

Bankowego. Podczas warsztatowych i laboratoryjnych zajęć słuchacz nabywa 

praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy we współczesnej instytucji 

finansowej.

Pracownicy banków i innych instytucji finansowych pragnący zdobyć praktyczną 

wiedzę na temat współczesnych systemów bankowych, rynków finansowych, wyzwań 

związanych z zarządzaniem instytucją finansową oraz zasad i sposobów 

inwestowania. Absolwenci kierunków finansowych i ekonomicznych, którzy swoją 

przyszłość zawodową zamierzają związać z instytucjami finansowymi. 

Kierownik studiów:
dr Przemysław Pluskota

Przedmioty:

· Współczesna polityka pieniężna 

· Regulacje prawne w bankowości 

· Kredytowanie i ocena zdolności 

kredytowej 

· Prawne zabezpieczenia 

wierzytelności bankowych 

· Zarządzanie ryzykiem bankowym 

· Zarządzanie instytucją finansową 

· Analizy stosowane 

  w inwestowaniu 

· Systemy wymiany informacji 

finansowej i gospodarczej 

· Finanse osobiste w doradztwie 

finansowym 

Suma godzin: 210

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Czy wiesz, że...

Jesteśmy jedyną uczelnią 

na Pomorzu Zachodnim, 

w  k tóre j  możesz  zdać  

międzynarodowy egzamin 

na Europejski Certyfikat 

Bankowca EFCB.

 Szczecin

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



RACHUNKOWOŚĆ

Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu: prawa 

bilansowego podatkowego - przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania 

zawodu księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

rachunkowości zarządczej i controllingu - przydatną do zarządzania strategicznego 

oraz operacyjnego.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę  

dydaktyczną i praktyków, słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje 

niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system 

rachunkowości finansowej i zarządczej, jak również  w zakresie podatków.

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć 

lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej 

i controllingu  w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem 

formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

Kierownik studiów: 
Rachunkowość Zarządcza i 
Controling; Rachunkowość 

(Zielona Góra, Słupsk, Konin)
dr hab Piotr Szczypa

Rachunkowość (Kołobrzeg)
dr inż. Małgorzata Cieciura 

Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ:

· Rachunkowość finansowa

· Rachunek kosztów 

  i rachunkowość zarządcza

· Sprawozdawczość finansowa

· Rachunkowość małych firm

· Elementy prawa działalności 

gospodarczej

· Elementy prawa cywilnego

  i prawa pracy

· Podatek dochodowy

· Podatek VAT

· System ubezpieczeń 

  społecznych

Suma godzin: Kołobrzeg, Słupsk, 

Zielona Góra - 212; Konin - 223

Korzyści

Cel studiów

Uczestnicy

Czy wiesz, że...

· Rachunkowość zarządcza i controlling może zmienić punkt widzenia o Twojej

  firmie

· Narzędzia rachunkowości zarządczej i controllingu są coraz chętniej stosowane

Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ 

ZARZĄDCZA I CONTROLLING:

· Rachunkowość finansowa 

  jako źródło informacji

· Strategiczna rachunkowość

  zarządcza

· Rachunek kosztów 

  zmiennych i analiza progu 

  rentowności

· Budżetowa metoda 

  zarządzania

· Controlling zasobów 

  ludzkich

· Procesowa rachunkowość

  zarządcza

· Controlling podatkowy

· Controlling środków 

   unijnych

· Controlling projektów

· Controlling 

  zorientowany na wartość 

· Systemy informatyczne

   w rachunkowości i controllingu

Suma godzin: 212

 Konin - Kołobrzeg - Słupsk - Zielona Góra

 Szczecin

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA 
I CONTROLLING

  w Polsce

· Ministerstwo Finansów zwalnia absolwentów tych studiów z egzaminu 

  państwowego przy ubieganiu się o koncesję na usługowe prowadzenie ksiąg 

  rachunkowych (pod warunkiem posiadania wykształcenia magisterskiego 

  lub równorzędnego i trzyletniej praktyki w księgowości)

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA 
STREFY EURO

Przedstawienie słuchaczom zasad funkcjonowania strefy euro oraz przekazanie 

wiedzy na temat wpływu polityki walutowej UE na sytuację w poszczególnych sferach 

gospodarki Unii i krajów członkowskich.  

W toku kształcenia słuchacz studiów podyplomowych nabywa rzetelną wiedzę 

dotyczącą szczególnie integracji walutowej i korzyści oraz kosztów funkcjonowania 

gospodarki we wspólnym obszarze walutowym. Uczestnik nabywa także umiejętności 

praktyczne związane z zarządzaniem finansami w strefie Euro. Dodatkowo, kształtuje 

świadomość w zakresie współczesnych trendów w ekonomii i finansach, co umożliwia 

świadome podejmowanie decyzji finansowych, tj. oparte na racjonalnych i rzetelnych 

analizach z bezpośrednich obserwacji zmieniającej się rzeczywistości społeczno-

gospodarczej.

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usyste-

matyzować wiedzę z zakresu funkcjonowania strefy Euro w celu wykorzystywania 

jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, 

inżyniera lub magistra.

Korzyści

Cel studiów

Szczecin 

Uczestnicy

Kierownik studiów:  
dr hab. Piotr Niedzielski,
prof. US

Czy wiesz, że...

Szacuje się, że poziom stóp procentowych, dzięki wejściu do strefy euro, 

powinien się obniżyć o 2-3% w porównaniu do stanu przed przyjęciem 

wspólnej waluty.

Studia są studiami realizowanymi wspólnie i współfinansowanymi z NBP.

Słuchacze otrzymają dyplom  

 
 wydany przez NBP i US.

Całkowity koszt uczestnictwa słuchacza wynosi 300 złotych.

Przedmioty:

·

walutowej w Europie

· Teoretyczne podstawy 

integracji monetarnej 

· Europejski Bank Centralny

· Polityka pieniężna w unii 

walutowej 

· Budżet UE 

· Polityka fiskalna w unii 

walutowej 

· Integracja rynków finansowych 

w UE i strefie euro 

· Euro w roli waluty 

międzynarodowej

· Korzyści i szanse wynikające 

   z uczestnictwa w unii

   walutowej na gruncie teorii     

i doświadczeń strefy euro 

· Koszty i zagrożenia wynikające 

z uczestnictwa w unii 

walutowej na gruncie teorii i 

doświadczeń strefy euro

· Specyfika polskiej gospodarki a 

zdolność do czerpania korzyści 

i ekspozycji na koszty 

· Perspektywy integracji 

walutowej w Europie 

· Sztuka prezentacji

Suma godzin: 200 

 Zarys integracji gospodarczej 

Zapisy:

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl



Nazwa studiów

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POTENCJAŁEM KADROWYM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

MENEDŻER PROJEKTÓW

METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

METODY I NARZĘDZIA ANALIZY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

LOGISTYKA SIECI DETALICZNYCH

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL 
W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI TRANSPORTU

ZARZĄDZANIE MARKĄ

PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH RYNKOWYCH

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I RELACJAMI Z KLIENTEM

AUTOPREZENTACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE

E-COMMERCE

RACHUNKOWOŚĆ 

RACHUNKOWOŚĆ 

RACHUNKOWOŚĆ 

RACHUNKOWOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING  

BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO FINANSOWE

Lp. Miejsce
Czas

trwania
Opłata

rok/semestr

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Konin

Kołobrzeg

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

3600/1800

3600/1800 200 h

188 h

200 h

190 h

200 h

195 h

213 h

180 h

180 h

180 h

213 h

180 h

200 h

190 h

200 h

213 h

223 h

212 h

210 h

2700/1350

3600/1800

3900/1950

3600/1800

4000/2000

3600/1800

2800/1400

3600/1800

2600/1300

3200/1600

3200/1600

3900/1950

3300/1650

3500/1750

3600/1800

2000/1000

2980/1490

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

2 sem.

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Słupsk

Słupsk

Zielona Góra

Zielona Góra

Liczba 
godzin

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ NBP

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Szczecin 300/rok 200 h2 sem.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Konin 207 h3500/17502 sem.7.



Sekretariat:
mgr Kinga Cieślicka
Dziekanat WZiEU
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel: 0048 91 444 33 76 
podyplomowe@wzieu.pl

www.wzieu.pl
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