Prawo i zarządzanie w praktyce
- Specjalność - studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie
Niestacjonarne Stacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie

Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?
Nauczysz się tworzenia modeli biznesowych.
Nabędziesz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania organizacją.
Zdobędziesz wiedzę na temat uwzględniania zasad prawnych w organizacji przedsiębiorstwa, planowaniu
inwestycji i przekształceniach organizacyjnych.
Będziesz potrafił podejmować zgodne z prawem i efektywne działania w sytuacji niewypłacalności
przedsiębiorstwa.
Nauczysz się zapewniania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.
Dowiesz się, jak ustalać i realizować skuteczne strategie zarządzania płynnością finansową.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Koło Naukowe Zarządzania „Menedżer”, prowadzone przez dr Joann Nieżurawską-Zając i mgr. Tomasza Grzelaka,
w sposób praktyczny podchodzi do problemów zarówno zarządzania, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Masz
możliwość spotkania ciekawych praktyków z otoczenia biznesu oraz obserwowania dobrych praktyk na przykładach
konkretnych przedsiębiorstw.

Praca dla Ciebie:
kierownik biura zarządu
członek organów przedsiębiorstwa, rad pracowniczych, zarządów
związków zawodowych
własna działalność gospodarcza

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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organizator projektów i doskonalenia procesów zarządzania
pracownik firmy doradczej
pracownik kancelarii prawnej
pracownik organów administracji gospodarczej
specjalista do spraw zarządzaniem ryzykiem.

Opinie
"
Najcenniejszym składnikiem organizacji są jej pracownicy, dlatego uważam, że wszystkie zagadnienia z zakresu ZZL,
które poznaję, są ciekawe, przydatne i niezbędne do tego, by sprawnie zarządzać ludźmi. Tym bardziej, że jestem
jedyną kobietą w całym dziale i zarządzanie nie jest łatwe! Pracuję w firmie rolniczej w dziale mechanizacji. Praca jest
dla mnie bardzo ważna, pozwala mi się realizować. Ale najważniejsza jest rodzina. W wolnym czasie poświęcam się
wyłącznie jej!
"

Magdalena Kaliszewska
studentka WSB

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
Prawo i zarządzanie w praktyce:
praktyczne aspekty zarządzania organizacją
bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie
modele biznesowe
ochrona danych osobowych w organizacji
psychologia procesów kadrowych
zarządzanie płynnością finansową

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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prawo karne gospodarcze
prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz:

do 29 kwietnia

600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

czesne już od

208 zł 258 zł zł
miesięcznie

1000 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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