Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym
- Kierunek - studia podyplomowe
Online 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i
podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej,
warsztaty terapii zajęciowej, fundacje.

Zajęcia zapewnią spektrum niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności budowania kultury organizacyjnej,
zarządzania ludźmi, zarządzania infrastrukturą, zarządzania rynkiem i budowaniem myślenia innowacyjnego.

Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski i Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia
studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki
temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.
Studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną).
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i
kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz
w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z nami z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.
Korzyści ze studiowania online Możliwość studiowania online, bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu.
Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest darmowa licencja do MS 365 dla uczestników, dzięki której będziesz mieć
dostęp do niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania.

Co zyskujesz?
Wiedzę w takich obszarach jak:

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 gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Prawo dla Przedsiębiorstw społecznych / Podmiotów ekonomii społecznej
Zamówienia publiczne i klauzule społeczne
Kodeks pracy
Kodeks cywilny
Podstawy finansów publicznych - dla lepszego zrozumienia partnerów

Umiejętności takie jak:
Budowanie silnych organizacji i zespołów w oparciu o kulturę wartości
Zarządzanie sytuacyjne i kompetencyjne
Myślenie strategiczne i design thinking w planowaniu
Planowanie biznes planów - kosztów, przychodów i dochodów z uwzględnieniem wszystkich zmiennych
Mapowanie interesariuszy i benchmarking
Efektywne osiąganie celów społecznych i pożytku publicznego
Efektywne osiąganie celów biznesowych.

Dla kogo?
Studia są adresowane dla:
Członków zarządu Przedsiębiorstw społecznych / Podmiotów ekonomii społecznej
Kadry zarządzającej w PS/PES
Pracowników i wolontariuszy PS/PES
Pracowników Ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Program studiów
Program studiów na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 160

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

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 gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
2

PRAWO I SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH,... (20 godz.)
podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce i za granicą:
Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej - ramy i formy prawne
przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w Polsce, zasady łączenia działalności społecznej i
komercyjnej (4 godz.)
Ekonomia społeczna i solidarna oraz przedsiębiorczość społeczna za granicą (4 godz.)
Działalność pożytku publicznego w podmiocie społeczno-gospodarczym (4 godz.)
Zamówienia publiczne w praktyce co musi wiedzieć oferent (4 godz.)
Partnerstwa publiczno-prywatne, publiczno-społeczno-prywatne dla PS/PES (4 godz.)
ZARZĄDZANIE W PS/PES (64 godz.)
Zarządzanie demokratyczne i zarządzanie wartościami (metody doskonalenia kompetencji managerskich)
(8 godz.)
Rozwój i samorozwój ludzi w organizacji, w tym wykorzystanie metody Gallupa, zarządzanie talentami (8
godz.)
Łączenie Hard HR i Soft HR: Zarządzanie kompetencjami, jako podstawa wartościowania stanowisk pracy
(8 godz.)
Zarządzanie sytuacyjne. Poziomy rozwoju pracowników i style przywódcze. (Delegowanie i egzekwowanie
zadań) (24 godz.)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (Zarządzanie zmianą i jakością w organizacji w kontekście formalnym
<regulaminy, instrukcje> i zarządzania ludźmi) (12 godz.)
Tworzenie wizerunku i marki przedsiębiorstwa w oparciu o wizerunek społecznego pracodawcy (i kulturę
organizacyjną) (4 godz.)
FINANSE W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ ORAZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
SPOŁECZNYCH (40 godz.)
Zasady zarządzania finansami w PESiS/PS, dystrybucja dochodu, wycena przedsiębiorstwa (8 godz.)
Projektowanie efektywnego budżetu (8 godz.)
Realne biznesplany (8 godz.)
Kanwa modelu biznesowego dziś (4 godz.)
Kanwa modelu biznesowego dla nowych rozwiązań. Wychodzimy poza schemat innowacje w biznesie (4
godz.)
Źródła finansowania dla PESiS/PS (8 godz.)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PS/PES (8 godz.)
Definicje i metodologia zarządzania ryzykiem (4 godz.)
Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem (4 godz.)
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BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY I EFEKTÓW (8 godz.)
Analiza rynku i badania marketingowe, mapowanie interesariuszy i benchmarking (8 godz.)
SEMINARIUM DYPLOMOWE (4 godz.)
Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.
FORMA ZALICZENIA
Test sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze oraz praca dyplomowa w formie
projektu przygotowanego w grupach.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

do 10 stycznia
studia

600 zł zniżki w czesnym

1000 zł zł

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Online - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2295 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

510 zł

Online - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Online - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2295 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

510 zł

Online - Gwarantowane czesne stopniowane
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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 gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
7

C
z
Rok nauki

e
s
n
e

normal_price
rat

price_after_promotion 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 gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
8

