Zarządzanie dla inżynierów
- Kierunek - studia II stopnia
Hybrydowe Dla inżynierów OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie inżynierskie

Co zyskujesz, studiując zarządzanie dla inżynierów
w WSB?
Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend.
Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach.

Studiujesz na kierunku przygotowanym specjalnie dla inżynierów, uwzględniającym umiejętności zdobyte na studiach
inżynierskich. Na zajęciach spotykasz wykładowców z dużym doświadczeniem w branży.

tradycyjny - hybrydowy: wykłady zrealizujesz online a ćwiczenia w salach wykładowych. W jednym
dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów
online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia,
realizowania i mierzenia osiąganych efektów.
IACBE gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom
ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

W trakcie zajęć rozwiązujesz realne problemy zarządcze, przygotowujesz projekty i omawiasz case studies.
W tym roku zaplanowaliśmy zupełną nowość – symulator biznesowy – informatyczne narzędzie do praktycznej nauki
prowadzenia ﬁrmy, umożliwiające podejmowanie realistycznych decyzji mających wpływ na jej powstanie i rozwój. Ta
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ekonomiczna gra sprawia, że łatwiej przyswoisz kompetencje menedżerskie.

Poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami i postawami oraz uczysz się budować i utrzymywać relacje z
klientami.
Zdobędziesz kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania pracownikami.

akredytacja IACBE

zajęcia z ekspertami

magister po 3
semestrach

Czego nauczysz się podczas studiów?
Zarządzać innowacjami i projektami.
Wykorzystywać narzędzia niezbędne do sprawnego zarządzania, w tym wyznaczania celów,
podejmowania decyzji i współdziałania w zespołach.
Modelować i przewidywać przebieg wybranych procesów w organizacji.
Prowadzić negocjacje biznesowe.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Zarządzanie produkcją i usługami

od 441 zł 475 zł

Studia magisterskie inżynierskie Dla inżynierów

Zarządzanie systemami informatycznymi

od 441 zł 475 zł

Studia magisterskie inżynierskie Dla inżynierów
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Forma zaliczenia

Wykładowcy
dr hab. inż. Rafał Burdzik
Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, oraz monografii, podręczników (w tym w języku angielskim i czeskim).
Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Jest autorem
aktualnych podstaw programowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest członkiem
wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i organizacji naukowych, w tym Komisji Transportu PAN,
PTDT i PTTNE, oraz członkiem i recenzentem kilku znaczących czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Jego
zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia transportu i logistyki. W obszarze transportu zajmuje się
problematyką komfortu i bezpieczeństwa pojazdów, w głównej mierze w odniesieniu do zjawisk drganiowych. W
obszarze logistyki zajmuje się analizą relacji systemów transportowych i logistycznych, analizą procesów oraz
systemów transportowych.
Tomasz Bździuch
Menedżer działu Service Management w IBM Client Innovation Center. Od kilkunastu lat pracuje w branży IT w
obsłudze klienta zagranicznego. Realizuje projekty szkoleniowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz
zarządzaniem usługami. Naukowo bada racjonalność wykorzystania zasobów organizacji oraz efektywne
dostarczanie wartości przez skuteczne zarządzanie usługami z wykorzystaniem procesów biznesowych. Posiada
certyfikat ITIL Expert.

mgr Daniel Gaś
Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.
Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami
dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Legitymuje się bogatym doświadczeniem
w obsłudze B2B i B2C oraz współpracą z jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obszarów
chronionych, osób i mienia.
Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu rozproszoną siecią sprzedaży.
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Obecnie, oprócz pracy menedżersko - dydaktycznej w strukturach WSB, menedżer w jednej z największych instytucji
finansowych w Polsce i Europie.
Praktyk z doświadczeniem zawodowym zbudowanym na przestrzeni wielu lat w rożnych regionach kraju.
Wypracowane modele prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz zdalnej, zostały wysoko
ocenione przez Studentów oraz docenione przez Władze Wydziału i Uczelni, ostatecznie uhonorowane nagrodą
Rektora WSB w Poznaniu (III stopnia).

dr inż. Michał Gębczyński
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem związanym z implementacją strategii oraz procesów restrukturyzacyjnych w
przedsiębiorstwach hutniczych, zbrojeniowych oraz górnictwa węgla kamiennego. W spółkach doradczych
zarządzający projektami poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw na poziomie operacyjnym oraz
strategicznym. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Jego zainteresowania naukowe
związane są z restrukturyzacją oraz procesem zarządzania zmianami prowadzącymi do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński
Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Prezes Zarządu
Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania
systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i
zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu
ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i
odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny
zarządzania. Obszary kompetencyjne w obszarze zarządzania strategicznego i taktyczno-operacyjnego:

modele biznesu,
strategie budowy wartości firmy,
zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw,
optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych.

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz
Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym, Doktor habilitowany
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nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

Prof nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński
Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu oraz inicjator
Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania
systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i
zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu
ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i
odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny
zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych:

modele biznesu, zarządzanie strategiczne,
zarządzanie i kreowanie wartości przedsiębiorstw,
zarządzanie projektami,
przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw,
optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw,
zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym,
zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
zarządzanie jakością w transporcie kolejowym,
zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw.

Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział
Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu,
Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności
nauki o zarządzaniu.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
5

dr inż. Mirosław Matusek
Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej. Główne zainteresowania to
zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych
środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów
wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów
biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora
Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz
doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, Studium
Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.
dr inż. Edyta Przybylska
Wykładowca w Zakładzie Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Chorzowie. Autorka
i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych w obszarze zarządzania
przedsiębiorstwem, logistyki w przedsiębiorstwach oraz usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Bierze udział w
projektach o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Jej zainteresowania badawcze głównie
koncentrują się na rozwoju i problemach funkcjonowania rynku TSL (transport – spedycja - logistyka) w Polsce i na
świecie.
Mariusz Rutke
Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także
wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z
zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży
przemysłowej.
Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.
mgr Krzysztof Tomas
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z
zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym.
Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli wewnętrznej.
r. pr. dr Tomasz Turek
Od 2000 r. czynny radca prawny, prowadzący kancelarię radcy prawnego. Łączy pracę naukową z praktyką
kancelaryjną. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo administracyjne,
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prowadzenie sporów sądowych.
Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i prawa podatkowego.

Dodatkowe warunki rekrutacji
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia 7-semestralnych studiów inżynierskich na kierunku realizującym
efekty uczenia się w ramach jednej z poniższych dyscyplin:

inżynieria lądowa i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
nauki o zarządzaniu i jakości.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu
następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość czesnego na wszystkich latach
studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2021/2022. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
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publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

5000 zł 5300 zł

2 rok

2350 zł 2650 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2530 zł 2730 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2530 zł 2730 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

520 zł 560 zł

10 rat
2 rok

Rok nauki

520 zł 560 zł
(5 rat)

Czesne
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1 rok

12 rat
2 rok

441 zł 475 zł

520 zł 560 zł
(5 rat)
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2021/2022. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

5000 zł 5300 zł

2 rok

2350 zł 2650 zł

1 rata
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Rok nauki

Czesne

1 rok

2530 zł 2730 zł

2 raty
2 rok

2530 zł 2730 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

520 zł 560 zł

10 rat
2 rok

520 zł 560 zł
(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

441 zł 475 zł

12 rat
2 rok

520 zł 560 zł
(5 rat)
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu
następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość czesnego na wszystkich latach
studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2021/2022. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4800 zł 5300 zł

2 rok

2150 zł 2650 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2396 zł 2730 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2396 zł 2730 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

493 zł 560 zł

10 rat
2 rok

Rok nauki

493 zł 560 zł
(5 rat)

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

419 zł 475 zł

493 zł 560 zł
(5 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
15

