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STUDIA I STOPNIA
kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalności wybierane na etapie rekrutacji
• zarządzanie w administracji publicznej
• zarządzanie międzynarodowe
• marketing
• informatyka w zarządzaniu
Specjalności wybierane w trakcie studiów:
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• przedsiębiorczość i zarządzanie rozwojem firmy
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Studia na Wydziale ZARZĄDZANIA to przede wszystkim możliwość pozyskania
wiedzy z zakresu szeroko pojętego biznesu, jednak co najważniejsze z możliwością
specjalizacji w tym obszarze, który należy do kręgu zainteresowań studenta.
Najwyższa pierwsza kategoria naukowa (w skali 5-cio stopniowej) przyznana Wydziałowi Zarządzania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gwarantuje
przede wszystkim nieporównywalnie wysoki poziom kształcenia i warunki do studiowania. Studia na naszym Wydziale pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia i samodzielnego prowadzenia
działalności gospodarczej. To co dodatkowo nas wyróżnia to fakt, iż program studiów na Wydziale Zarządzania tworzony jest w oparciu o aktualne tendencje rynkowe w praktyce biznesu i nauce, gwarantując tym samym naszym absolwentom
doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania, zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę
teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty,
prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz
instytucji publicznych. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania
i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, a także potrafi wykorzystywać podstawowe techniki informatyczne w podejmowaniu decyzji w w/w obszarach. Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub
bezpieczeństwa publicznego.
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Ponadto, w zależności od wybranej specjalności, uzyskuje umiejętność zarządzania
różnymi funkcjami przedsiębiorstwa w warunkach zmieniającego się otoczenia,
niepewności i nieciągłości procesów społeczno-gospodarczych. Absolwent pozna
język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwać się słownictwem specjalistycznym
z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy
w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej
działalności. Absolwent będzie posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent zostanie
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY
Mikroekonomia, podstawy zarządzania, matematyka, podstawy wiedzy o finansach, nauka o organizacji, wstęp do prawa, statystyka opisowa, podstawy rachunkowości, zachowania organizacyjne, podstawy marketingu, podstawy zarządzania
zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, informatyka w zarządzaniu.

STUDIA I STOPNIA
kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność: ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI LUDZKIMI
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 35)
(limit łącznie ze specjalnością PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
i ZARZĄDZANIE ROZWOJEM FIRMY)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)

(limit łącznie dla całego kierunku ZARZĄDZANIE)
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Mamy nadzieję na zainteresowanie specjalnością ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI wszystkich, którzy: chętnie pracują z ludźmi i dla ludzi, odczuwają
potrzebę łamania stereotypów, mają łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy z ludźmi, są empatyczni, kreatywni, aktywni, lubią się uczyć i mają potrzebę
ciągłego rozwoju.

Przekazywana wiedza – program:
W trakcie wykładów oraz zajęć aktywizujących studentów przekazujemy wiedzę
oraz uczymy wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.:
• pozyskiwania pracowników,
• adaptacji pracowniczej,
• motywowania,
• wynagradzania,
• oceniania pracowników,
• rozwoju i szkolenia oraz
• kształtowania karier pracowniczych.
Proponujemy też zajęcia doskonalące umiejętności:
• komunikowania się,
• negocjowania,
• rozwiązywania konfliktów,
• radzenia sobie ze stresem,
• kierowania sobą i zespołami.
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Ponadto oferujemy zajęcia z zakresu prawa pracy, międzynarodowych i kulturowych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, promocji zdrowia w miejscu pracy i controllingu personalnego. Zajęcia prowadzą zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni UŁ, jak i praktycy – goście z różnych instytucji, chcący przekazać
studentom własne doświadczenia.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Osoba kończąca specjalność ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI: ma duży zasób
wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania zasobami ludzkimi, ma poczucie wiary w siebie i swoje możliwości, chęć realizowania
marzeń i planów, nie obawia się trudności i potrafi sobie z nimi świetnie radzić.

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM FIRMY
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 35)
* (limit łącznie ze specjalnością ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)

(limit łącznie dla całego kierunku ZARZĄDZANIE)
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Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM FIRMY kierowana jest do studentów posiadających podstawową wiedzę z dziedziny zarządzania i ekonomii, zainteresowanych aktywnością przedsiębiorczą i podnoszeniem jej
na coraz wyższy etap profesjonalizacji zarządzania.

Przekazywana wiedza – program:
Program specjalności obejmuje wiedzę na temat:
• procedur uruchamiania biznesu,
• źródeł finansowania nowych przedsięwzięć,
• innowacji w rozwoju firmy,
• strategii rozwoju biznesu,
• programów Unii Europejskiej wspierających sektor MSP i podnoszących
ich konkurencyjność w otoczeniu międzynarodowym,
• znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych, specyfiki ich funkcjonowania
i podstawowych uwarunkowań rozwoju.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci tej specjalności zdobywają podstawy teoretyczne i praktyczne, niezbędne do zakładania własnej działalności gospodarczej i/lub pełnienie funkcji
menedżerskich. Cechą wyróżniającą absolwenta specjalności będzie umiejętność
kompleksowego podejścia do problematyki wzrostu przedsiębiorstwa poprzez
umiejętne kojarzenie czynników strategicznych, finansowych, społecznych i prawnych, determinujących jego wartość.

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność: ZARZĄDZANIE
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 70 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)

(limit łącznie dla całego kierunku ZARZĄDZANIE)

11

Celem specjalności ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ jest kształcenie kadr dla potrzeb funkcjonowania organizacji zaliczanych do sektora publicznego.
Sektor ten jest niezwykle istotnym elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Z uwagi na swoją specyfikę narzuca konieczność zastosowania odmiennego sposobu zarządzania, gdyż inne są jego cele działania i pozycja na rynku.

Przekazywana wiedza – program:
Na program składają się wysoce interdyscyplinarne zajęcia poświęcone wszystkim
aspektom funkcjonowania administracji publicznej. W programie nauczania zawarto
wiedzę w zakresie zintegrowanego zarządzania w układach terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i środowiskowego. Program specjalności koncentruje
się na strategicznym zarządzaniu rozwojem gospodarczym i społecznym jednostek
samorządu terytorialnego, zarządzaniu majątkiem komunalnym i finansami publicznymi, a także na przestrzennych aspektach gospodarowania i ochrony środowiska.
Zajęcia na tej specjalności dadzą Absolwentom wiedzę z zakresu:
• polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
• planowania przestrzennego,
• zarządzania w urzędach administracji publicznej,
• organizacji samorządu terytorialnego,
• logistyki,
• ochrony środowiska,
• gospodarki majątkiem publicznym oraz
• usług publicznych.
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SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada wykształcenie menadżera sektora publicznego, rozumiejącego misję i interes społeczny, myślącego w sposób kreatywny, właściwy organizacji
uczącej się i otwartego na nowe sposoby zarządzania w administracji publicznej.
Może być liderem samorządowym; będzie posiadał umiejętność interdyscyplinarnego myślenia. Będzie zatem rozumiał związki między rozwojem gospodarczym,
społecznym, przestrzennym i środowiskowym jednostki terytorialnej, a także będzie zdolny do rozwijania swoich umiejętności menadżerskich w sferze zarządzania publicznego. Specjalność wychodzi naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, wykorzystując w swym programie dydaktycznym polski dorobek naukowy, a także
międzynarodowe doświadczenia z tej dziedziny. Absolwent nabywa umiejętności
m.in. w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zarządzania
majątkiem komunalnym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska oraz
zarządzania finansami publicznym.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwent po ukończeniu specjalności może zajmować stanowiska administracyjne w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagających od niego profesjonalnego przygotowania do pełnienia
funkcji w sektorze publicznym.

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność: ZARZĄDZANIE
MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)

(limit łącznie dla całego kierunku ZARZĄDZANIE)
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Specjalność ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE kierowana jest do kandydatów zainteresowanych organizacjami społecznymi i kulturowymi oraz problemami funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Przekazywana wiedza – program:
Program specjalności Zarządzanie międzynarodowe dostarcza wiedzy na temat
zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym i umożliwia nabycie
umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami analizy i oceny ich
funkcjonowania w praktyce.
W ramach specjalności studenci zapoznają się m.in. z:
• międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i finansowymi, prawem międzynarodowym,
• międzynarodowymi standardami jakości,
• rachunkowością w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym,
• funduszami strukturalnymi i programami pomocowymi Unii Europejskiej,
• marketingiem międzynarodowym i międzynarodowym rynkiem pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Zarządzanie międzynarodowe zdobywa szeroką i pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem międzynarodowym. Potrafi analizować i oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
uwzględniając czynniki ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Identyfikuje
i umie rozwiązywać problemy kulturowe i marketingowe pojawiające się w procesie współpracy międzynarodowej. Potrafi poszukiwać środków dla finansowania
własnego biznesu. Nabywa też umiejętność myślenia interdyscyplinarnego.
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MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwent specjalności Zarządzanie międzynarodowe przygotowany zostaje merytorycznie i praktycznie do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę międzynarodową. Nabywa
też umiejętność świadczenia usług doradczych dla firm działających na rynkach
międzynarodowych. Uzyskuje również wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach
i organizacjach międzynarodowych wspomagających działalność gospodarczą np.
instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach promujących i realizujących programy
unijne, instytucjach otoczenia biznesu prowadzących działalność promocyjną itd.

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność: MARKETING
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 70 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)

(limit łącznie dla całego kierunku ZARZĄDZANIE)
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MARKETING jest wiedzą interdyscyplinarną. Trudno zatem jednoznacznie
wskazać te cechy kandydatów, które predestynują do funkcjonowania w świecie
biznesu i marketingu. Z pewnością jednak winna to być osoba z jednej strony
o umiejętnościach analitycznych, z drugiej natomiast o dużej empatii, zdolności
zrozumienia psychologii zachowań ludzkich, umiejętnościach komunikacyjnych,
a co najważniejsze z ogromną pokorą wobec wiedzy innych, sukcesów konkurentów i wymagań klientów.

Przekazywana wiedza – program:
Sercem każdej organizacji jest klient, zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny.
Zaspokajanie jego potrzeb z zyskiem daje szanse przetrwania i rozwoju organizacji. Program specjalności został opracowany z myślą o kształtowaniu umiejętności
praktycznego działania i strategicznego myślenia o funkcjonowaniu organizacji
w kategoriach klientów, rynków i konkurentów.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności to osoba o dużej wiedzy ogólnej, dysponująca umiejętnościami analizy sytuacji rynkowej, oceny możliwości rozwoju organizacji, planowania działań i ich skutecznej egzekucji. Ponadto jest to osoba potrafiąca wykorzystywać narzędzia nowoczesnych technologii w obszarze budowania przewagi
konkurencyjnej firmy.

18

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie na średnich szczeblach menedżerskich w organizacji. Koszty działań marketingowych to kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent ceny produktu. Koszty te systematycznie rosną.
Zwiększa się też zapotrzebowanie na osoby, które potrafią skutecznie i efektywnie nimi zarządzać. Rynek pracy na Absolwentów tej specjalności stale rośnie.
Dotyczy to różnych sektorów – zorientowanych na zysk, jak i coraz częściej organizacji „not-for-profit”.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

(specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość
i zarządzanie rozwojem firmy, zarządzanie w administracji publicznej,
zarządzanie międzynarodowe, marketing):
KATEGORIA PRZEDMIOTU
1
maksymalnie jeden (wymagany)
2
maksymalnie jeden (wymagany)
3
maksymalnie dwa (niewymagane)

PRZEDMIOT Y
język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski)
matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka
matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
– wszystkie specjalności
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Rozwojem Firmy
– wybór specjalności w trakcie studiów.

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność:
INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)

(limit łącznie dla całego kierunku ZARZĄDZANIE)
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Na specjalności INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU studenci pracują z wieloma narzędziami informatycznymi np. systemem baz danych ORACLE, systemami
zintegrowanymi zarządzania: IFS, MS NAVISION, SYMFONIA, systemem klasy Business Intelligence SAS. Zajęcia na specjalności odbywają się w nowocześnie urządzonych laboratoriach komputerowych. Do dyspozycji studentów jest ponad 200
stanowisk komputerowych.

Przekazywana wiedza – program:
Program specjalności Informatyka w zarządzaniu przygotowuje do czynnego
udziału w tworzeniu nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania i administrowaniu tymi systemami.
Zajęcia poświęcone są głównie takim zagadnieniom, jak:
• architektura systemów komputerowych,
• programowanie w wybranych językach, technologie internetowe
– przede wszystkim w zakresie WWW,
• bazy danych i hurtownie danych, analiza, projektowanie oraz wdrażanie
systemów informatycznych,
• systemy przetwarzania transakcji i informacyjne systemy zarządzania,
• systemy wspomagania decyzji,
• narzędzia sztucznej inteligencji,
• zarządzanie projektem informatycznym,
• społeczeństwo informacyjne.
Program specjalności jest ukierunkowany na zapewnienie Absolwentowi praktycznych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.
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SYLWETKA ABSOLWENTA
Wykształcenie Absolwenta obejmuje wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, marketingu, jak i informatyki. Studenci zdobywają wiedzę
w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania jego zasobami, w tym
zasobami IT oraz planowania strategii rozwoju.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach państwowych i w innych jednostkach, w których są użytkowane
lub wdrażane systemy informatyczne. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwia Absolwentom zatrudnienie również w firmach projektujących i wdrażających
systemy informatyczne. Absolwent jest przygotowany do pracy na następujących
stanowiskach:
• analityk i projektant systemów informatycznych,
• programista,
• administrator sieci,
• administrator baz danych,
• konsultant – wdrożeniowiec systemu informatycznego.
Istnieje możliwość otrzymania certyfikatów ukończenia kursów w programie certyfikacyjnym firmy Microsoft, przygotowujących do zdawania egzaminów: certyfikowany specjalista Microsoft – MCP (Microsoft Certified Professional) oraz certyfikowany inżynier systemów Microsoft – MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer).
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE
dla specjalności INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
KATEGORIA PRZEDMIOTU
1
maksymalnie jeden (wymagany)
2

PRZEDMIOT Y
język obcy (angielski, niemiecki,
rosyjski, francuski)
matematyka, informatyka

maksymalnie jeden (wymagany)
3

matematyka, fizyka, informatyka

maksymalnie dwa (niewymagane)

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Rozwojem Firmy
– wybór specjalności w trakcie studiów.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
W J. ANGIELSKIM – STUDY IN ENGLISH
kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność:

Wybór specjalności na etapie rekrutacji:

• Business Management
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Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć rozległą wiedzę z zakresu zarządzania, udoskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz nawiązać kontakt ze studentami z różnych stron świata.
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym).
Rosnące zaangażowanie kapitału zagranicznego na polskim rynku oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej, stawia przed Absolwentami nowe wyzwania.
Spośród tych wyzwań na plan pierwszy wysuwa się, zgłaszane przez globalne
korporacje, przygotowanie merytoryczne i językowe do pracy w międzynarodowym otoczeniu.
W odpowiedzi na te potrzeby, Wydział Zarządzania UŁ uruchomił, cieszące się dużym zainteresowaniem, studia prowadzone w języku angielskim.

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność:
BUSINESS MANAGEMENT
(studia w języku angielskim)
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

Od kandydatów wymagana jest znajomość
języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
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Nabór na studia specjalność BUISNESS MANAGEMENT studia prowadzony
jest podczas rekrutacji. Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych
uzyskaniem wiedzy w zakresie zarządzania dużymi organizacjami funkcjonującymi
na rynkach globalnych.

Predyspozycje kandydata:
Kandydaci na specjalność powinni wykazywać zainteresowanie pracą w korporacjach międzynarodowych oraz posługiwać się biegle językiem angielskim.

Przekazywana wiedza – program:
Celem specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb globalnego biznesu. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, a jej program został
przygotowany tak, aby w trakcie zajęć studenci zrozumieli, jakie działania realizowane są nie tylko w wybranych obszarach funkcjonalnych (marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja), ale przede wszystkim, aby mieli świadomość, jakie procesy zachodzą w organizacji jako całości.
Umiejętność postrzegania organizacji jako całości stanowi podstawę dla rozwoju
kariery zawodowej w korporacjach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowszą literaturę światową, co umożliwia studentom przyswojenie i sprawne posługiwanie się standardami zarządzania
obowiązującymi w globalnym otoczeniu. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie konwersatoriów i ćwiczeń oraz wzbogacane są o spotkania z praktykami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Studenci mają również możliwość
uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez gości z zagranicy.
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SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności przygotowany jest merytorycznie i praktycznie do rozwiązywania problemów zarządzania w jednostkach działających na rynkach globalnych.
Absolwenci przygotowani są do pracy w organizacjach gospodarczych i społecznych, w których zrozumienie zachodzących procesów i ich wzajemnych powiązań
jest podstawowym wymogiem stawianym przez pracodawcę. Biegłość w zakresie
języka angielskiego, (znajomość specjalistycznego słownictwa) stanowi dodatkowy
atut Absolwenta tej specjalności.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwent po ukończeniu specjalności przygotowany jest do:
• pracy w komórkach funkcjonalnych (marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja),
• pełnienia funkcji kierowniczych różnego szczebla w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, handlowych, usługowych.
Program specjalności ukierunkowany jest na duże organizacje funkcjonujące na
rynkach globalnych, dzięki czemu nasi studenci posiadają wymaganą przez pracodawców umiejętność podejmowania wyzwań w globalnym otoczeniu.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

KATEGORIA PRZEDMIOTU
1
maksymalnie jeden (wymagany)
2
maksymalnie jeden (wymagany)
3
maksymalnie dwa (niewymagane)

PRZEDMIOT Y
język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski)
matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka
matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 80 (min. 35)

Specjalności:

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

• Rachunkowość przedsiębiorstw
• Finanse przedsiębiorstw
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Przekazywana wiedza – program:
Program kierunku Finanse i rachunkowość pozwala na zapoznanie Studenta
z metodami i narzędziami finansów i rachunkowości najbardziej przydatnymi
w praktyce. Studia na tym kierunku obejmują przede wszystkim problematykę
finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania,
a także aspekty podatkowe. Zakres wiedzy z rachunkowości finansowej pozwala
na jej wykorzystanie w szczególności przy sporządzaniu i analizie sprawozdań finansowych (także według standardów międzynarodowych). Na kierunku Finanse
i rachunkowość student uzyskuje wiedzę z zakresu finansów – nie tylko przedsiębiorstw, ale również dotyczącą:
• rynków finansowych,
• inżynierii finansowej,
• budowania strategii finansowych w koordynacji z przyjętymi strategiami rozwojowymi jednostek,
• finansów publicznych,
• bankowości oraz
• ubezpieczeń.

SYLWETKA ABSOLWENTA
O profilu Absolwenta decyduje wybrana przez niego specjalność, a w jej ramach
– wybrany przez Studenta moduł specjalizacyjny oraz jego dalsze plany zawodowe,
które będą determinowały dalsze kształcenie – na II stopniu studiów. Absolwent
kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia studiów posiada wiedzę i umiejętności
praktyczne w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. W szczególności
posiada umiejętności zastosowania podstawowych narzędzi zarządzania finansami
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przedsiębiorstwa, przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa,
przygotowywania informacji dla potrzeb sprawozdań finansowych, zastosowania
podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej. Wybierając jedną z dwóch
specjalności (finanse przedsiębiorstw lub rachunkowość przedsiębiorstw) uzyskuje
umiejętności specjalizacyjne pozwalające lepiej konkurować na rynku pracy.
Moduły specjalizacyjne dają możliwość dalszego pogłębienia kompetencji studiującego w zakresie wybranej specjalności. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość posiada ponadto wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i umie zastosować ją
w praktyce.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych stanowiskach (głównie na średnim szczeblu podejmowania decyzji), m.in. księgowego i finansisty, analityka i planisty finansowego, specjalisty rachunkowości zarządczej, kontrolera kosztowego
i finansowego, specjalisty podatkowego, specjalisty w zakresie sprawozdawczości
finansowej. Posiada kwalifikacje, aby w przyszłości podjąć pracę na stanowisku
głównego księgowego, biegłego rewidenta czy wysokiej klasy eksperta w dziedzinie rachunkowości. Zdobyta wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu umożliwia absolwentowi pracę w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów rozwiązujących
wieloaspektowe problemy decyzyjne współczesnych przedsiębiorstw. Absolwent
jest ponadto przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie rachunkowości, doradztwa podatkowego itp.
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GŁÓWNE PRZEDMIOTY
Mikroekonomia, Podstawy wiedzy o finansach, Matematyka, Wstęp do prawa,
Ubezpieczenia, Podstawy zarządzania, Wprowadzenie do rachunkowości finansowej, Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, Statystyka, Makroekonomia,
Rynki finansowe, Ekonometria, Matematyka finansowa, Rachunkowość finansowa,
Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Finanse publiczne, Analiza ekonomiczna,
Analiza finansowa.

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
specjalność:
RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
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Kandydaci na specjalność RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW powinni charakteryzować się zdolnością analitycznego myślenia, a zarazem umiejętnością syntetycznego ujmowania problemów, jak również rozumienia procesów zachodzących
w biznesie. Od specjalistów w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansowego
oczekuje się ponadto systematyczności i ciągłej aktualizacji wiedzy. Wiedza przekazywana na specjalności obejmuje problematykę regulacji rachunkowości finansowej
(zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym), rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, analizy finansowej przedsiębiorstwa, a także badania sprawozdań finansowych i audytu wewnętrznego (także w środowisku informatycznym).

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent dzięki zdobytej specjalistycznej wiedzy z dziedziny rachunkowości oraz
umiejętnościom praktycznym ma zdolność do prowadzenia ksiąg rachunkowych
i dostarczania informacji dla potrzeb sporządzania sprawozdań finansowych, analizy sprawozdań finansowych pod kątem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rozwiązywania podstawowych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem
rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Dzięki tym umiejętnościom ma
możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Absolwenta specjalności wykazuje się zrozumieniem procesów zachodzących
w biznesie i jego otoczeniu, umiejętnością ich odwzorowania, zdolnością analitycznego ujmowania problemów związanych z różnorodnymi aspektami prowadzenia
działalności gospodarczej (z uwzględnieniem czynników o charakterze prawnym,
organizacyjnym, finansowym i podatkowym). Absolwent jest przygotowany do
pracy na stanowisku księgowego, specjalisty rachunkowości zarządczej, kontrolera
kosztowego i finansowego, audytora wewnętrznego. Absolwenci naszej specjalności znajdują zatrudnienie w największych firmach audytorskich, konsultingowych
oraz w wielu renomowanych przedsiębiorstwach.

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
specjalność:
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Specjalność Finanse przedsiębiorstw ma na celu wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji w sferze finansowej przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie
wiedzy związanej z:
• zasadami sporządzania planów finansowych w przedsiębiorstwie,
• finansowaniem działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa
– zwłaszcza
• nowoczesnymi metodami finansowania,
• prowadzeniem rachunku opłacalności inwestycji,
• oceną efektywności działania przedsiębiorstwa,
• strategiami finansowymi przedsiębiorstwa,
• finansami przedsiębiorstwa działającego w skali międzynarodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent będzie przygotowany do pracy:
• w sferze finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw międzynarodowych),
• centrach finansowo-księgowych,
• w firmach związanych z doradztwem finansowym.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU
1
maksymalnie jeden (wymagany)
2
maksymalnie jeden (wymagany)
3
maksymalnie dwa (niewymagane)

PRZEDMIOT Y
język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski)
matematyka, geografia, historia,
informatyka
matematyka, geografia, historia,
informatyka

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

kierunek: LOGISTYKA
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (wieczorowe),
orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35)
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LOGISTYKA to kierunek z przyszłością. Jest to obecnie najbardziej dynamicznie
rozwijająca się dziedzina gospodarki światowej. Z tego powodu zapotrzebowanie
na specjalistów z tego zakresu ciągle rośnie, o czym świadczy zwiększająca się liczba ofert pracy.
Absolwenci, tego kierunku są obecnie bardzo poszukiwani przez pracodawców
– zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Program studiów kierunku Logistyka ma na celu zapoznać studentów z najnowszymi trendami w zarządzaniu logistycznym oraz przyswoić odpowiednie metody
i narzędzia zarządzania.
Studia I stopnia na kierunku Logistyka odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym).
Logistyka, to koncepcja, która ma na celu takie planowanie, sterowanie i kontrolę
procesami (od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję, do ostatecznego
nabywcy) by zaoferować nabywcy odpowiednie towary we właściwym miejscu
i czasie, we właściwej ilości i jakości, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
Do zbioru procesów logistycznych można zaliczyć:
• prognozowanie zakupów i dokonywanie zamówień u dostawców,
• magazynowanie i zarządzanie zapasami surowców, wyrobów gotowych
oraz towarów handlowych,
• zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce,
• planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi,
• pakowanie i konfekcjonowanie,
• transport i spedycję,
• gospodarkę opakowaniami,
• gospodarkę odpadami produkcyjnymi,
• zarządzanie centrami logistycznymi.
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Od menedżerów ds. logistyki wymaga się więc kreatywności, skłonności do podejmowania ryzyka i umiejętności podejmowania decyzji decydujących o pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Program studiów bazuje na najnowszych światowych tendencjach programów nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw
wszystkich sektorów gospodarki światowej.
Bardzo istotnym dopełnieniem tematycznym wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń
oraz laboratoriów (z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych) są
zagadnienia dotyczące wykorzystania logistyki w zarządzaniu miastem i regionem,
w zarządzaniu ochroną środowiska i sferach niebiznesowych.
Na kierunku prowadzone są trzy moduły „tematyczne”:
• zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
• logistyka dystrybucji,
• logistyka w sektorze publicznym.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów licencjackich kierunku Logistyka będzie posiadał ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania logistycznego w działach funkcjonalnych różnych podmiotów gospodarczych. Będzie przygotowany
do zarządzania procesami przepływów materiałowych, informacji oraz środków
finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów
gospodarczych w ramach łańcucha dostaw (relacji przedsiębiorstw z dostawcami
i klientami).
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MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwenci kierunku Logistyka, będą predysponowani do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej. Ponadto dynamicznie rozwijające się centra logistyczne oraz
klastry przemysłowe w coraz większym stopniu będą zwiększały zapotrzebowanie
na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY
Podstawy zarządzania, podstawy wiedzy o finansach, ekonomia, towaroznawstwo,
matematyka, zarządzanie produkcją i usługami, ekonomika transportu, wstęp do
prawa, podstawy marketingu, rachunkowość, logistyka zaopatrzenia, logistyka
produkcji, infrastruktura logistyczna, ekologistyka, statystyka, inżynieria systemów
i analizy systemowej, logistyka dystrybucji, projektowanie procesów, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU
1
maksymalnie jeden (wymagany)
2
maksymalnie jeden (wymagany)
3
maksymalnie dwa (niewymagane)

PRZEDMIOT Y
język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski)
matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka
matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Logistyka.

kierunek:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
– studia bez specjalności
(prowadzony wspólnie z Wydziałem
Nauk Geograficznych UŁ)
studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 50

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 40)
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Międzywydziałowy kierunek studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent uzyskujący po trzech latach studiów tytuł licencjata posiada wiedzę
o charakterze interdyscyplinarnym (ekonomicznym, społecznym oraz przyrodniczym) pozwalającą na pracę w instytucjach i firmach zajmujących się m.in. przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki
przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej.
Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w organizacjach
publicznych i prywatnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych, administracji samorządowej
i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego (np.
agencjach nieruchomości), jednostkach badawczych i agendach instytucji międzynarodowych zajmujących się Gospodarką przestrzenną. Studia licencjackie
przygotowują również do podjęcia dalszej nauki na poziomie dwuletnich studiów
magisterskich, zwłaszcza na kierunku Gospodarka przestrzenna oraz innych kierunkach realizowanych na Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk Geograficznych
Uniwersytetu Łódzkiego.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY
Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Etyka w gospodarowaniu, Technologia
informacyjna, Samorząd terytorialny, Metody inwentaryzacji urbanistycznej, Walo-

45

ryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego, Ekonomika miast i regionów, Historia
urbanistyki z elementami historii gospodarczej, Planowanie przestrzenne, Systemy
informacji przestrzennej – GIS, Strategia rozwoju gminy, Rysunek i grafika komputerowa, Gospodarka nieruchomościami, Planowanie infrastruktury technicznej,
Projektowanie urbanistyczne, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE
KATEGORIA PRZEDMIOTU
1

PRZEDMIOT Y
geografia

maksymalnie jeden (wymagany)
2
maksymalnie jeden (wymagany)
3
maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, język obcy, historia, WOS,
informatyka
matematyka, język obcy, historia, WOS, informatyka, język polski lub język rodzimy
w przypadku matury zagranicznej

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

STUDIA II STOPNIA
kierunek: ZARZĄDZANIE

ze ścieżką: MARKETING,
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SPÓŁKI,
ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI INFORMATYCZNYMI,
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE,
ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
specjalności wybierane w trakcie studiów

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 390 (min. 35)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 180 (min. 35)
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Studia na kierunku ZARZĄDZANIE przeznaczone są dla osób chcących nabyć
kwalifikacje przydatne do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich oraz dla
osób chcących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Studia na kierunku ZARZĄDZANIE (ścieżka ze specjalnościami) przeznaczone są dla:
• osób po kierunku – zarządzanie i kierunkach pokrewnych – ekonomicznych.
Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskują tytuł magistra w zakresie danej specjalności.
Absolwenci mają możliwość kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich) oraz studiach podyplomowych.
Program studiów składa się z przedmiotów obejmujących wiedzę m.in. z zakresu
makroekonomii, prawa cywilnego, rachunkowości zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania logistyką i procesami, zarządzania przy uwzględnieniu uwarunkowań otoczenia międzynarodowego w tym marketingu międzynarodowego,
przedsiębiorczości oraz etyki w zarządzaniu.
W celu lepszego przygotowania studentów do wymagań rynku pracy, oferujemy
możliwość wyboru jednej z następujących specjalności:
• marketing,
• zarządzanie w administracji publicznej,
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• zarządzanie wartością spółki
• zarządzanie technologiami informatycznymi
• zarządzanie międzynarodowe

48

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci przygotowani są do rozwiązywania problemów decyzyjnych pojawiających się w procesach zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
a także zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania jakością,
marketingu, rachunkowości oraz przedsiębiorczości. Absolwenci dzięki rozumieniu
psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi, umiejętności doskonalenia stylu
przywództwa, rozpoznawania i ubezpieczania ryzyka ekonomicznego, zdolności
łączenia aspektów etycznych i ekologicznych z ekonomicznymi w zarządzaniu organizacjami, w zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
• w bankach, urzędach państwowych, przedsiębiorstwach i jednostkach
użytkujących systemy komputerowe;
• na stanowiskach administracyjnych w instytucjach samorządowych;
• w działach marketingu, agencjach reklamowych, także na stanowiskach
kierowniczych;
• w działach zapewnienia systemów jakości w firmach, na stanowiskach
menedżerskich;
• w instytucjach europejskich i krajowych zajmujących się współpracą
Polski z Unią Europejską.
Studia na tym kierunku pomagają również w nabyciu umiejętności przydatnych
dla podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) kierunku zarządzanie i innych kierunków ekonomicznych.
Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie na studiach pierwszego
stopnia albo magisterskich specjalności oferowanej przez Wydział Zarządzania
w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 na kierunku Zarządzanie
lub zbliżonej do niej. W przypadku niewypełnienia limitu dodatkowym kryterium jest ukończenie studiów I stopnia lub magisterskich na kierunku ekonomicznym. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów - konkurs dyplomów.
Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

STUDIA II STOPNIA
kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalność: KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII
studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 30)
STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

STUDIA II STOPNIA
kierunek: ZARZĄDZANIE
Ścieżka bez specjalności
studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 45 (min. 35)
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Studia na kierunku ZARZĄDZANIE przeznaczone są dla osób chcących nabyć
kwalifikacje przydatne do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich oraz dla
osób chcących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Studia na kierunku ZARZĄDZANIE (studia bez specjalności) przeznaczone są dla:
• osób po kierunkach innych niż zarządzanie, w takim przypadku przyjęcie
następuje na studia bez specjalności.
Dla absolwentów kierunków nieekonomicznych opracowana jest indywidualna
ścieżka kształcenia, bez specjalności. W ramach godzin przeznaczonych na specjalność realizują oni dwa bloki do wyboru oraz jeden dodatkowy przedmiot do
wyboru. Studenci realizujący studia bez specjalności wybierają bloki w drugim
semestrze studiów.

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (lub równorzędnych) i magisterskich
(równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby
zgłoszeń – konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

kierunek: ZARZĄDZANIE
(studia w jęz. angielskim)
Ścieżka bez specjalności
studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

Od kandydatów wymagana jest znajomość
języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
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Studia na kierunku ZARZĄDZANIE przeznaczone dla osób chcących nabyć kwalifikacje przydatne do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) kierunku zarządzanie i innych kierunków ekonomicznych.
Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie na studiach pierwszego
stopnia albo magisterskich specjalności oferowanej przez Wydział Zarządzania
w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 na kierunku Zarządzanie
lub zbliżonej do niej. W przypadku niewypełnienia limitu dodatkowym kryterium jest ukończenie studiów I stopnia lub magisterskich na kierunku ekonomicznym. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów – konkurs dyplomów.
Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
specjalność: RACHUNKOWOŚĆ
I ZARZĄDZANIE FINANSAMI,
FINANSE I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW
studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35)

studia II stopnia (3-letnie licencjackie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 35)

Student na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz umiejętności jej wykorzystania
w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Wiele uwagi poświęcamy również zagadnieniom otoczenia prawnego działalności gospodarczej, które znacząco oddziałuje na przedsiębiorstwo.
W celu lepszego przygotowania studentów do wymagań rynku pracy, oferujemy
możliwość wyboru jednej spośród dwóch specjalności:
• rachunkowość i zarządzanie finansami
• finanse i strategie przedsiębiorstw.
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Studenci dokonują wyboru specjalności oraz seminarium magisterskiego w czasie trwania studiów. Seminarium magisterskie rozpoczyna się w drugim semestrze
studiów, a specjalność w trzecim.
Program studiów składa się m.in. z przedmiotów obejmujących wiedzę z zakresu
współczesnych koncepcji zarządzania, rachunkowości i finansów oraz podatków.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Ukończenie kierunku Finanse i rachunkowość stwarza możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji księgowych, samodzielnych księgowych,
specjalistów w dziedzinie rachunkowości zarządczej, analityków i planistów, kontrolerów kosztowych i finansowych, ekspertów sprawozdawczości finansowej, w tym
międzynarodowej – zarówno w sektorze biznesowym, jak i w sferze budżetowej.
Studia na tym kierunku pomagają również w nabyciu umiejętności przydatnych
dla podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość daje możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych, w tym:
• biegłego rewidenta,
• uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• doradcy podatkowego,
• doradcy inwestycyjnego,
• maklera giełdowego.

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
specjalność: RACHUNKOWOŚĆ
I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Specjalność jest adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość przede wszystkim z rachunkowością.
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:
zaawansowanych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (operacyjnej i strategicznej), zarządzania finansami przedsiębiorstwa, oceny i projektowania systemów rachunkowości, zastosowania wytycznych Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości podatkowej, zaawansowanej analizy ekonomiczno-finansowej, rozliczeń podmiotu gospodarczego
z otoczeniem.
Program specjalności jest ukierunkowany na umiejętność rozwiązywania złożonych problemów z zakresu rachunkowości i finansów występujących we współczesnej globalnej gospodarce.
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SYLWETKA ABSOLWENTA I ZATRUDNIENIE
Uzyskane umiejętności pozwolą absolwentom na zajmowanie różnego rodzaju
stanowisk, począwszy od księgowego – technika rejestrującego dane poprzez analityka finansowego, dyrektora finansowego i controllera.
Ponadto absolwent będzie miał możliwość pracy w polskich i zagranicznych firmach
consultingowych, a po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji – zdobycia zawodu biegłego rewidenta, doradcy inwestycyjnego, doradcy podatkowego i maklera.
Możliwość uzyskania certyfikatów:
Ukończenie naszej specjalności pozwala – jako jedynej na UŁ- uzyskać zezwolenie
Ministra Finansów RP na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (bez egzaminu, po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w „Ustawie o rachunkowości”).
Przygotowuje merytorycznie również do ubiegania się o certyfikaty z zakresu
rachunkowości, a w szczególności:
• CMA – Certified Management Accountant,
• CPA – Certified Public Accountant,
• ACCA – certyfikatu wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants,
• CFA – Certified Financial Analyst.

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
specjalność:
FINANSE I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW

Specjalność adresowana jest dla osób, które chcą osiągnąć sukces w życiu, wykorzystując nowoczesną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i funkcjonowania rynków finansowych w podejmowaniu strategicznych decyzji rozwojowych
w przedsiębiorstwie. Finanse i strategie przedsiębiorstw to propozycja dla osób
otwartych, nie obawiających się zmian, gotowych zmierzyć się z ryzykiem, które
niesie ze sobą życie gospodarcze.
Celem specjalności Finanse i strategie przedsiębiorstw jest wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu w najważniejszych, strategicznych dla przedsiębiorstwa, obszarach:
 
tworzeniu finansowych podstaw rozwoju przedsiębiorstwa,
 
konstruowaniu narzędzi wspierających bieżące zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa,
 
zastosowaniu rozwiązań ograniczających ryzyko finansowe przedsiębiorstw,
 
wykorzystaniu inwestycji kapitałowych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa,
 
ocenie finansowych skutków przekształceń przedsiębiorstw.
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SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności dysponuje wiedzą i umiejętnościami efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza jego sferą finansową, oraz potrafi budować
i wdrażać nowoczesne strategie rozwojowe, wykorzystując:
 wiedzę z zakresu budowy planów rozwojowych przedsiębiorstw,
 nowoczesne narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 aktywne strategie zarządzania inwestycjami kapitałowymi,
 metody oceny efektywności fuzji i przejęć,
 narzędzie inżynierii finansowej,
 instrumenty kontroli ryzyka finansowego.
Absolwent ma możliwość weryfikacji praktycznej treści nauczania poprzez uczestnictwo w grze kierowniczej „TOPSIM II – General Management”, najnowocześniejszego symulatora gospodarczego.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstw każdej wielkości w:
 sferze finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa,
 w firmach związanych z doradztwem inwestycyjnym,
 w instytucjach rynku finansowego,
 w zespołach budujących i wdrażających strategię rozwoju przedsiębiorstwa.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) kierunku finanse i rachunkowość oraz innych kierunków ekonomicznych.
Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie na studiach pierwszego
stopnia albo magisterskich specjalności oferowanej przez Wydział Zarządzania w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 dla kierunku Finanse
i Rachunkowość lub zbliżonej do niej. W przypadku niewypełnienia limitu dodatkowym kryterium jest ukończenie studiów I stopnia lub magisterskich na
kierunku ekonomicznym. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów – konkurs
dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Ścieżka bez specjalności

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

kierunek: LOGISTYKA
studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 35)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
– niestacjonarne (wieczorowe),
orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc –90 (min. 35)

LOGISTYKA należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk zarządzania. Jest ona nauką interdyscyplinarną zajmującą się procesami planowania,
realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu towarów i/lub osób. Znaczenie logistyki staje się kluczowe. Rośnie rola usług logistycznych. Przedsiębiorstwa
funkcjonują w łańcuchach logistycznych. Zapewnienie odpowiednich warunków
kooperacji, koordynacji działań i podążanie za potrzebami przedsiębiorstw jest
koniecznym działaniem strategicznym. Efektem końcowym ma być zaspokojenie
wymagań klientów, dlatego też celem kształcenia na studiach uzupełniających
II stopnia na kierunku Logistyka jest profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry
zarządzającej procesami logistycznymi. Wiedza przekazana studentom pozwoli
sprawnie wdrożyć się w świat często nieszablonowych rozwiązań, a potrzeba po-
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dejmowania natychmiastowych decyzji ukształtuje w każdym z nich pewność i zaszczepi zmysł analitycznego myślenia.
W toku studiów podejmowane są i rozwijane najważniejsze zagadnienia współczesnej logistyki. Duży nacisk położono na zarządzanie logistyką w różnych warunkach
biznesowych i kształtowaniu umiejętności podejmowania decyzji w heterogenicznym środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

ABSOLWENT KIERUNKU LOGISTYKA STUDIÓW II STOPNIA
– MAGISTERSKICH
 będzie posiadał szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów
gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji, które funkcjonują w ramach łańcuchów dostaw,
 będzie potrafił planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz wdrażać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 zaznajomi się z uwarunkowaniami ekonomiczno-finansowymi działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, pozna istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące działalność logistyczną podmiotów gospodarczych,
 pozna istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, a także
znaczenie roli jakości w logistycznej obsłudze klienta,
 będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych dotyczących logistyki
oraz wdrażania nowych strategii logistycznych.
Praca w sektorze logistyki to prawdziwe wyzwanie dla tych, którzy umiejętnie łączą
zdolności organizatorskie z wyczuciem rynku i skutecznym zarządzaniem.
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Nasi absolwenci po ukończeniu uzupełniających studiów II stopnia na kierunku LOGISTYKA będą mogli ubiegać się o pracę w:
 komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw produkcyjnych (dział zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, komórkach zarządzania magazynami i zapasami, komórkach transportu wewnętrznego i zewnętrznego),
 firmach sektora TSL (Transport-Spedycja-Logistyka),
 przedsiębiorstwach handlowych i usługowych branży np. motoryzacyjnej, spożywczej, AGD itp.,
 przedsiębiorstwach produkcyjnych
 instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego,
 uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo – rozwojowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej,
 Innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
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ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów I stopnia albo magisterskich na kierunku logistyka albo innym kierunku ekonomicznym ze specjalnością w zakresie logistyki. W przypadku niewypełnienia limitu dodatkowym
kryterium jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na
innym kierunku ekonomicznym. Jeżeli limit miejsc jest nadal niewypełniony,
przyjęci zostają kandydaci z ukończonymi studiami I-go stopnia innych kierunków. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów – konkurs dyplomów. Dziekan
może odstąpić od konkursu dyplomów.

kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(prowadzony wspólnie z Wydziałem
Nauk Geograficznych UŁ)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 40 (min. 30)

studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
– niestacjonarne (zaoczne),
orientacyjny limit miejsc – 40 (min. 30)

ZASADY REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Dla posiadaczy tytułu licencjata (lub magistra) w zakresie następujących kierunków: geografia, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i marketing, ekonomia,
ochrona środowiska, architektura, urbanistyka, prawo, administracja, socjologia, historia, architektura krajobrazu, polityka społeczna, turystyka i rekreacja,
geodezja i kartografia, ochrona dóbr kultury.
O przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów
udokumentowana zaświadczeniem – 75%.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad i terminów rekrutacji znajdują się
na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego www.rekrutacja.uni.lodz.pl
Pamiętaj!
Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną!
Koniecznie zapoznaj się z:
 zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów
 regulaminem studiów
Dowiesz się o swoich prawach i obowiązkach, a ponadto znajdziesz tam informacje na temat stypendiów, pomocy udzielonej przez UŁ etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDZIALE
Wydział Zarządzania to nie tylko jednostka dydaktyczno-naukowa, ale także ośrodek
biznesowy.
Posiadamy pierwszą, najwyższą kategorię naukową przyznaną przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, co stanowi gwarancję optymalnego poziomu studiowania. Nasi
wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach będący autorytetami na rynku polskim,
jak i rynkach zagranicznych, w przeważającej większości, na co dzień zajmujący się praktyką biznesu.

Na naszym Wydziale działa Rada Biznesu, w skład której wchodzą wiodące firmy rynku
lokalnego i rynków międzynarodowych. Współpraca w ramach Rady Biznesu gwarantuje naszemu Wydziałowi ciąg rozwój, a naszym studentom kontakt z praktykami „z najwyższej półki”. Po skończeniu studiów nasi absolwenci mają możliwość podejmowania
pracy w firmach naszych Partnerów.
Nasz Wydział to miejsce spotkań z największymi autorytetami w dziedzinie biznesu, zarówno praktykami jak i teoretykami z kraju i zagranicy. Każde z takich spotkań staje się
platformą do wymiany myśli i poglądów naszych studentów z zaproszonymi gośćmi.
Oferta edukacyjna naszego Wydziału jest dostosowana na potrzeb rynkowych i trendów
światowych i w chwili obecnej należy do najbardziej atrakcyjnych na rynku. Kształcimy
studentów na wielu kierunkach i wszystkich możliwych poziomach, łącznie ze studiami
doktoranckimi.
Posiadamy bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, która jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku.
Nasi studenci maja możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania praktycznych umiejętności działając w Kołach Naukowych funkcjonujących na Wydziale Zarządzania, oraz innych organizacjach studenckich stymulujących ich ciągły rozwój.
Dbamy o to, aby nasi studenci nie tylko studiowali na naszym Wydziale, ale lubili na nim
spędzać swój czas, i dobrze się na nim czuli, dlatego organizowane są różnorodne imprezy o charakterze zarówno naukowym jak i pozanaukowym, które powodują, iż Wydział
Zarządzania jest najbardziej tętniącymi życiem Wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim.
Absolwenci Wydziału to, wielokrotnie osoby pełniące bardzo poważne funkcje zarówno
w świecie biznesu jak i polityki. Wielu z nich to właściciele firm stanowiących będących
liderami na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Niezwykłe jest to, iż nawet po zakończeniu studiów nadal aktywnie współuczestniczą w życiu naszego Wydziału.

Przy Wydziale Zarządzania działa Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości
prowadzący działalność badawczą i edukacyjną oraz stanowiący centrum informacyjne
dla osób i instytucji związanych z rachunkowością międzynarodową, w szczególności
dla Komitetu Standardów Rachunkowości w Polsce i auditingu w ogóle.
Wydział Zarządzania to od 1995 r. siedziba Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center), czyli centrum kształcenia menedżerów, prowadzącego studia Executive
MBA, szkolenia otwarte i zamknięte oraz programy na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Współpraca pomiędzy Wydziałem Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego i the Robert H. Smith School of Business, Uniwersytetu Maryland
(USA) daje możliwości ciągłego rozwoju Wydziału, naszych studentów i absolwentów.
Zgromadzone w naszych bibliotekach zbiory zarówno literatury polskiej jak i zagranicznej gwarantują naszym studentom ciągły dostęp do najnowszych źródeł informacji. Dodatkowo przy każdej z Katedr na naszym Wydziale funkcjonuje biblioteka zawierająca
księgozbiory tematycznie związane z jej profilem.
Budynek Wydziału Zarządzania należy do najnowocześniejszych w grupie ośrodków
akademickich. Doskonale wyposażone sale, aule dające możliwość studiowania w bardzo komfortowych warunkach, bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Wydziału oraz
wyjątkowa aranżacja wnętrza budynku są naszym niewątpliwym atutem.
Jesteśmy pierwszym i jedynym Wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim, którego budynek
można zwiedzać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych przyszłych studentów, oferujemy możliwość odbycia wirtualnego spaceru po naszym Wydziale (http://www.wz.uni.lodz.pl/spacer/index.html). Dzięki
temu każdy nawet jeszcze zanim zdecyduje się na podjęcie studiów na Wydziale Zarządzania może bardzo dokładnie obejrzeć cały Wydział, sprawdzić ofertę edukacyjną i nie
tylko, tym samym poznać miejsce, w którym spędzi kolejne lata swojego życia.
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