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studiów. Za to cenią nas słuchacze.

Kierownik Działu Studiów Podyplomowych

Monika Kucharczyk

podnoś
KWALIFIKACJE

w Uczelni Kwiatkowskiego

https://wsaib.pl/kandydaci/podyplomowe


Spis treści:
Kliknij aby przejść na wybraną stronę

Administracja Publiczna

Antyterroryzm z elementami Zarządzania Kryzysowego 

Arabska Kultura Biznesu

HR Business Partner

Life and Business Coaching

Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją 

Marketing i PR w Internecie

Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze 

NeuroBiznes

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Spółki Prawa Handlowego

Projektowanie Usług Publicznych 

Rachunkowość i Podatki

Sukcesja w  Firmie

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie i Przedsiębiorczość

Zarządzanie Projektami

Zintegrowane Zarządzanie w IT

Szkolenia

Zasady rekrutacji

Formularz kontaktowy

14 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



SPIS TREŚCI4 Administracja Publiczna 

Samorząd terytorialny w Polsce – formy działania, 
funkcjonowanie i zadania

Administracja publiczna w Unii Europejskiej

Prawo w administracji publicznej

Prawo i postępowanie administracyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

Prawo urzędnicze

Organizacja i kierowanie w administracji

Podstawy finansów publicznych i prawo finansowe

Audyt i kontrola w JST

Zarządzanie finansami w JST

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

Rozwiązania ustrojowe w JST

Współczesne ustroje polityczne

Postępowanie i ordynacja podatkowa

Public Relations i komunikacja ze społecznościami lokalnymi

e–Administracja

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2® – poziom Foundation

Gra symulacyjna PRINCEOPOLY

Program studiów:

Administracja 
Publiczna
Z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu 
na certyfikat PRINCE2® Foundation.

Powiązane kierunki:

Zarządzanie Projektami

Rachunkowość i Podatki

Adresaci studiów:

• wszystkie osoby zainteresowane
zagadnieniami administracji publicznej,

• pracownicy administracji publicznej, 
zarówno rządowej jak i samorządowej, 
posiadający wyższe wykształcenie, 
bez względu na ukończony kierunek
studiów.

Cena: 2250 zł / semestr 

Prezes Altkom Akademia

Tadeusz Alster

Studia na kierunku Administracja Publiczna 
prowadzone są we współpracy z Altkom Aka-
demią. Oprócz wiedzy z zakresu administracji, 
zarządzania i prawa, oferują również szkolenie 
z międzynarodowego systemu zarządzania 
projektem PRINCE2®. Jest to wyjątkowa oka-
zja dla pracowników administracji, aby nie 
tylko uzyskać dyplom ukończenia studiów 
podyplomowych, ale dodatkowo zakończyć 
studia z międzynarodowym certyfikatem  
i wiedzą z zakresu stosowania nowoczesnych 
standardów zarządzania projektami.

Unikalna korzyść

Studia z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu na certyfikat PRINCE2® Foundation.
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Antyterroryzm 
z elementami Zarządzania Kryzysowego

Powiązane kierunki:

Zarządzanie Bezpieczeństwem 

Informacji

Adresaci studiów:

• absolwenci szkół wyższych, którzy chcą zdobyć
lub poszerzyć wiedzę z zakresu współczesnych
zagrożeń, działań antyterrorystycznych,

Cena: 2100 zł / semestr

dr Wojciech Wosek

Studia skierowane są do absolwentów szkół 
wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą 
zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu 
zagrożeń, działań antyterrorystycznych 
i szeroko rozumianego zarządzania kryzy-
sowego. Szczególnie przydatne są dla osób 
zajmujących się zarządzaniem bezpieczeń-
stwem w administracji lub przygotowują się 
do realizacji tych zadań przede wszystkim 
funkcjonariuszy służb, wojskowych, praco-
wników agencji i służb ochrony oraz 
administracji samorządowej i rządowej. 

Unikalna korzyść

Specyfika i atrakcyjność studiów polega na fakcie, iż prowadzone są przez wykładowcy – 
praktyków specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa, co niesie za sobą duży 
pierwiastek zajęć o charakterze praktycznym.

Program studiów:

Antyterroryzm i kontrterroryzm w sytuacjach kryzysowych 

Ochrona infrastruktury krytycznej

Determinanty sytuacji kryzysowych w obszarze 
bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego

Antyterroryzm i kontrterroryzm w sytuacjach kryzysowych

Analiza ryzyka w sytuacjach kryzysowych

System zarządzania kryzysowego

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Rola i zadania administracji publicznej

Reagowanie kryzysowe i ochrony ludności

Zadania służb w sytuacjach kryzysowych

 Siły zbrojne w systemie zarządzania kryzysowego

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia z elementami kryminalistyki

Ratownictwo medyczne z elementami medycyny pola walki

Psychologia i techniki negocjacyjne w sytuacjach kryzysowych

Gra decyzyjna – ćwiczenia symulacyjne

Podstawy szkolenia strzeleckiego

Media i komunikacja społeczna

Antyterroryzm z elementami Zarządzania Kryzysowego

Nowość

Techniki samoobrony w sytuacjach kryzysowych – ćwiczenia praktyczne

• osoby zajmujące się problematyką zarządzania
bezpieczeństwem w sektorze publicznym
i niepublicznym lub przygotowujące się do
realizacji takich zadań,

• funkcjonariusze służb wojskowych.



,, 
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Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie (Kancelara: De Virion, 

Turczynowicz-Kieryłlo), wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Badań 

Komparatystycznych

Prof. Marzena Toumi

W krajach arabskich w szczególności przy prowadzeniu 
biznesów istotny jest kontekst kulturowy, który dla wielu 
Europejczyków jest całkowicie nieznany. W 22 pań-
stwach arabskich żyje około 180 mln mieszkańców 
i chociaż występują wśród nich pewne różnice w wyglą-
dzie, organizowaniu życia osobistego i społecznego oraz 
w poziomie standardu ekonomicznego szereg zjawisk 
jest wspólnych dla większości Arabów zamieszkujących 
Afrykę Północną i Bliski Wschód. Kraje arabskie różnią 
się kulturowo i cywilizacyjnie od krajów europejskich, 
a naruszenie obowiązujących tutaj norm obyczajowych 
wynikających z religii i tradycji może mieć poważne 
konsekwencje, także prawne. Proponowane Państwu 
studia podyplomowe Arabska Kultura Biznesu pozwolą 
nie tylko zapoznać się z różnicami kulturowymi, reguła-
mi savoir vivre, ale dadzą również solidną wiedzę na 
temat zasad prawnych regulujących funkcjonowanie 
świata biznesu. 

Arabska 
Kultura 
Biznesu

Powiązane kierunki:

Mediacje i Negocjacje Gospodarcze 
i Pracownicze

Adresaci studiów:

• menadżerowie, właściciele firm
zainteresowanych rynkami arabskimi,

• pracownicy firm zainteresowanych
rynkami arabskimi,

• osoby zainteresowane specyfiką
biznesową Orientu.

Cena: 2100 zł / semestr 

Arabska Kultura Biznesu

Nowość

Charakterystyka ustrojowa państw arabskich

Szari’a – prawo koraniczne

Bankowość muzułmańska

Koncepcja różnic międzykulturowych

Rola religii w życiu społecznym

Kobieta w arabskim świecie biznesu

Międzynarodowa etykieta

Język arabski i jego rola w kulturze

Etykieta podróży służbowych

Komunikacja niewerbalna

Taktyka otwartych drzwi

Rola emocji – combat verbal

Spółki offshore

Lokalne spółki wolnostrefowe

Spółki kapitałowe

Prawo wybrane przez strony umowy

Materialnoprawne wskazanie systemów norm zwyczajów handlowych

Wybór sądu powszechnego, konkretnego sądu krajowego

Klauzula arbitrażowa, wybór sądu arbitrażowego

BLOK I. WIEDZA NA TEMAT WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA ARABSKIEGO

BLOK II. WPŁYW KULTURY NA ZACHOWANIA BIZNESOWE

BLOK III. SAVOIR VIVRE W KONTAKTACH Z KONTRAHENTAMI ARABSKIMI

BLOK IV. SPOSOBY KOMUNIKACJI

BLOK V. RODZAJE SPÓŁEK

BLOK VI. PRAWO WŁAŚCIWE DLA KONTRAKTU

BLOK VII. WYBÓR JURYSDYKCJI

Program studiów
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Cena: 2100 zł / semestr 

HR Business Partner

Nowość

Strategia personalna i planowanie zatrudnienia 
(wraz z modelami kompetencji)

Organizacja działu personalnego

Kultura organizacyjna z elementami employer branding 

Funkcjonowanie rynku pracy

Prawo pracy w praktyce

Zarządzanie zmianami i zarządzanie wiedzą

Komunikowanie w organizacji

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zarządzanie wiekiem i sukcesja w firmie

Analiza i opis stanowiska pracy

Selekcja i Rekrutacja pracowników

Adaptacja pracowników

Ocenianie pracowników

Kształtowanie karier pracowników

Szkolenie pracowników

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w pracy

Zarządzanie efektywnością pracy

Controlling personalny

Wartościowanie pracy

Wynagradzanie pracowników

Systemy motywacyjne

BLOK I. Podstawowe zagadnienia

BLOK II. Rekrutacja i selekcja

BLOK III.  Szkolenia i rozwój pracowników

BLOK IV. Wartościowanie i wynagradzanie pracowników

Program studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku 
HR Business Partnera – specjalisty zorientowanego na pracę 
w warunkach globalizacji rynków. Przekazujemy usystema-
tyzowaną wiedzę z obszaru nowoczesnego HR, aby skute-
czniej pełnić rolę partnera strategicznego w zakresie rozwoju 
personelu. Program ukierunkowany jest na kształtowanie 
umiejętności analizowania, diagnozowania, projektowania 
rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting

Hanna Kąkol

HR Business 
Partner

Powiązane kierunki:

Mediacje i Negocjacje Gospodarcze 
i Pracownicze 

Adresaci studiów:

• menedżerowie i właściciele firm,
pracownicy działów personalnych,
doradcy personalni, psycholodzy
i socjolodzy pracy,

• osoby, które swą karierę zawodową
wiążą z zarządzaniem ludźmi
w organizacjach,

• osoby chcące zdobyć zawód menagera
personalnego, doradcy personalnego
wewnętrznego czy zewnętrznego.

Nowość
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Powiązane kierunki:
Marketing i Public Relations w Internecie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Adresaci studiów:

• osoby, które chcą pracować jako coach,

• menedżerowie i specjaliści – doradcy
personalni i zawodowi, trenerzy,

Cena: 2100 zł / semestr 

Certyfikowany coach

Piotr Godleś

Celem studiów jest przygotowanie mery-
toryczne i praktyczne do zawodu coacha.  
Studenci uczą się jak profesjonalnie prowadzić 
sesje coachingowe w życiu osobistym oraz 
biznesie w opraciu o standardy International 
Coach Federation. Doświadczeni coachowie  
i psycholodzy dzielą się z uczestnikami wiedzą 
oraz doświadczeniem w formie interaktywnych  
i praktycznych zajęć. Absolwenci poza świa-
dectwem ukonczenia studiów podyplomo-
wych otrzymają certyfikat Solution Focused  
Coaching Polska.

Coaching – definicje, rodzaje. Etyczne standardy pracy coacha. Coaching 
a inne formy rozwoju: psychoterapia, konsulting, doradztwo,  
mentoring etc. 

Kompetencje coacha zgodne z kodeksem etycznym ICF

Program studiów:
BLOK I

Psychologia coachingu

Psychologia komunikacji

Model sesji coachingowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu

Budowanie relacji coachingowej z klientem

Etapy procesu coachingowego

Kontraktowanie

Pokonywanie trudności w rozwoju klienta

BLOK II

Samodzielne prowadzenie sesji coachingowych

Sesje ćwiczeniowe i demonstracyjne

Superwizja i mentoring

BLOK III

Coach na rynku pracy

Prowadzenie biznesu coachingowego

Certyfikacja wewnętrzna Solution Focused Coaching Polska

BLOK IV

 Life and Business Coaching

Life and Business 
Coaching

Problem:

Spadek wyników sprzedaży w przedsiębiorstwie średniej 
wielkości.

Rozwiązanie:

6–osobowy zespół przeszedł cykl sesji coachingowych, których 
celem było znalezienie najbardziej efektywnych sposobów 
sprzedaży z uwzględnieniem osobistych zasobów pracowników. 
Dzięki sesjom pracownicy działu sprzedaży znaleźli sposób  
na wykorzystanie własnych zasobów do skuteczniejszej sprzeda-
ży produktów.

Efekty:

Wzrost efektywności działu sprzedaży o 30%. Wzrost zadowole-
nia i zaangażowania pracowników. 

Case study:

• psycholodzy i terapeuci pragnący
poszerzyć swoje kompetencje liderów,

• osoby chcące podnieść swoje
dotychczasowe kwalifikacje.



SPIS TREŚCI9 Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją

Wiceprezes Zarządu VGL Group

Grzegorz Dobkowski

Program studiów zawiera aktualną wiedzę  
z zakresu zarządzania procesami logistyczny-
mi. Solidnie przygotowuje do rozwiązywania 
współczesnych wyzwań logistycznych. Eks-
perci VGL Group dzielą się ze słuchaczami  
bogatym doświadczeniem, uzupełniając pro-
gram wiedzą praktyczną. Słuchacze zdobywają 
wiedzę w oparciu o nowoczesne koncepcje  
i metody zarządzania łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie magazynem; systemy Warehouse Management

Zarządzanie logistyką produkcji

Projektowanie magazynów i infrastruktura magazynowa

Procesy Automatycznej Identyfikacji i EDI / zastosowanie kodów 
kreskowych

Zarządzanie taborem transportowym / remonty taboru, 
rozliczanie czasu pracy kierowcy

Charakterystyka transportu samochodowego, kolejowego, mor-
skiego, lotniczego; wybrane zagadnienia transportu kombinowa-
nego /multimodalnego/ i żeglugi śródlądowej

Spedycja w przewozach kolejowych, drogowych i w transporcie 
lądowo-morskim

Spedycyjna obsługa przesyłek kontenerowych

Spedycja w przewozach lotniczych

Obsługa spedycyjna oraz transport ładuknów niebezpiecznych i 
ponadnormatywnych

Procesy transportu – optymalizacja

Wybrane problemy z zakresu handlu zagranicznego /warunki 
dostaw i rozliczenia/ 

Innowacyjność oraz zmiany zachodzące w handlu zagranicznym  
i logistyce 

Usługi ubezpieczeniowe w spedycji /OC/ i transporcie

Dokumenty FIATA; obsługa celna towarów

Podstawy prawne spedycji; uprawnienia spedytora w Polsce

Program studiów:

Logistyka 
z elementami Zarządzania 
Produkcją

Powiązane kierunki:

Lean Management

Zarządzanie Jakością

Adresaci studiów:
• osoby poszukujące kompleksowej

wiedzy z zakresu projektowania syste-
mów logistycznych oraz zarządzania nimi
przy wykorzystaniu systemów informa-
tycznych i komunikacyjnych.

Cena: 2100 zł / semestr 
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Agencja Projekt PR

Marta Szadowiak

Zajęcia ukierunkowane są na wiedzę praktyczną przekazywa-
ną przez ekspertów w swoich dziedzinach. Celem studiów jest 
przygotowanie profesjonalnych kadr w obszarze Public Rela-
tions i marketingu internetowego. Zależy nam, aby pokazać  
i omówić różnorodność działań w internecie. Stąd wśród pro-
wadzących znaleźli się stratedzy, specjaliści od brandingu, 
multimediów, reklamy, mediów społecznościowych, grywali-
zacji, ale także prawa autorskiego w internecie czy badania 
skuteczności działań w sieci.

Marketing i PR
w Internecie

e-PR – kreowanie wizerunku w sieci

Tworzenie strategii marketingowych w oparciu o internet

Podstawy grafiki internetowej

Reklama w internecie

Zasady tworzenia i prowadzenia strony internetowej

Podstawy tworzenia multimediów na potrzeby internetu

Działania SEO, kampanie SEM i Adwords

Marketing wirusowy

Copywriting

Prawo autorskie w internecie

Social media – jak odnieść sukces w mediach społecznościowych

Badanie skuteczności działań promocyjnych w internecie

Program studiów:Adresaci studiów:
• kadra zarządzająca odpowiedzialna za

strategie marketingowe przedsiębiorstw,

• pracownicy działów reklamy, marketingu, 
komunikacji, PR oraz agencji
reklamowych,

• osoby prowadzące firmy w obszarze PR
i/lub marketingu,

• dziennikarze, rzecznicy prasowi,

• wszystkie osoby, które chcą zdobyć
aktualną wiedzę z zakresu marketingu
i PR.

Cena: 2100 zł / semestr  

Marketing i PR w Internecie 

Problem:

Młodzi właściciele przejmują nierentowny zakład fryzjerski 
położony z dala od centrum. Ich celem jest osiągnięcie zysków 
przez dotarcie do szerszej klienteli. 

Rozwiązanie:

Przygotowanie strategii marketingowej pomogło określić grupy 
docelowe, dostosować przekaz i kanały komunikacji. Analiza 
wykazała, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będą 
media społecznościowe i personal branding – każdy z fryzjerów 
zaczął prowadzić własne konta na Facebooku i Twitterze, gdzie 
zamieszczał zdjęcia swoich stylizacji. Po pewnym czasie klienci 
zaczęli polecać salon w sieci, a nawet zaczęli robić sobie selfies 
ze swoimi ulubionymi fryzjerami. Dodatkową popularność salo-
nowi przysporzył lifestylowy blog.  

Efekty:

Po kilku tygodniach 75% ruchu w salonie pochodziła z sieci. 
Klienci śledzili opinie innych, szukali stylizacji lub polegali  
na poleceniach znajomych. 

Case study:

Powiązane kierunki:

Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze 
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Mediacje i Negocjacje 
Gospodarcze  
i Pracownicze

Powiązane kierunki:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

HR Business Partner

• Osoby, które pragną zdobyć lub poprawić
swoje umiejętności negocjacyjne
i mediacyjne.

Cena: 2100 zł / semestr 

Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział Sopot

Katarzyna Stryjek

Adresaci studiów:

Słuchacze studiów w ramach wykładów, ćwi-
czeń  i case study zdobywają wiedzę oraz umie-
jętności z zakresu prawa, psychologii konfliktu 
i komunikacji społecznej niezbędne do prze-
prowadzenia mediacji  w sporach sądowych  
i pozasądowych. Ukończenie studiów (opra-
cowanych zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Sprawiedliwości w sprawie kształcenia 
kandydatów na mediatorów) umożliwia wpis  
na listę stałych mediatorów w sprawach go-
spodarczych i pracowniczych.

Unikalna korzyść

Prace członków i mediatorów Polskiego Cen-
trum Mediacji skupiają się między innymi  na 
szeroko pojętym propagowaniu idei mediacji 
jako alternatywnej metody rozwiązywania 
konfliktów i sporów.

Program studiów:

ADR i mediacja (geneza, historia w Polsce i na świecie)

Prawne aspekty i etyka negocjacji

Prawne aspekty mediacji cywilnych

Prawne aspekty i specyfika mediacji gospodarczych

Prawne aspekty i specyfika mediacji pracowniczych

Praktyka mediacyjna w sądach

BLOK PRAWNY

Teoria konfliktu

Elementy psychologii społecznej

Negocjacje (teoria, strategie, etapy, techniki)

Komunikacja w mediacji

BLOK PSYCHOLOGICZNY

Standardy prowadzenia mediacji

Trening negocjacji

Trening mediacji gospodarczych

Trening mediacji pracowniczych

Trening mediacji gospodarczych-karnych

Trening negocjacji i mediacji w biznesie

Dokumentacja negocjatora, mediatora

BLOK MEDIACYJNY – trening/symulacje mediacji

Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze 

Problem:

Firma aranżująca ogrody nie zrealizowała należycie zlecenia  
dla swojego klienta. Klient postanowił zgłosić sprawę do sądu. 

Rozwiązanie:

Firma ogrodnicza postanowiła skorzystać z usług mediatora, by 
uniknąć kosztownego procesu. Dzięki zastosowaniu specjali-
stycznych technik mediacyjnych, m.in. pytań otwartych  
i zamkniętych, tzw. „aktywnego słuchania”, parafrazy czy komuni-
kacji niewerbalnej strony podpisały ugodę.  

Efekty:

W wyniku procesu mediacji strony konfliktu uniknęły rozstrzy-
gnięcia sporu w sądzie. 

Case study:



'' 
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NeuroBiznes

Powiązane kierunki:

Life and Business Coaching 

Adresaci studiów:

Cena: 2300 zł / semestr

Unikalna korzyść

Przeprowadzenie własnej analizy biostrukturalnej za pomocą STRUCTOGRAMU 1®, 

TRIOGRAMU® i STRUCTOGRAMU 3®, STRUCTOGRAM 4.

Nowość

NeuroBiznes

Dyrektor Generalny CONCRET

Anna Urbańska

Studia podyplomowe NeuroBiznes to kierunek, który 
powstał w oparciu o najnowsze badania nad mózgiem 
ludzkim. Wykorzystujemy podczas nich wiedzę 
w obszarze analizy biostrukturalnej, z której korzystają 
największe firmy o światowej sławie, takie jak IBM, 
Microsoft, Mercedes, Tchibo czy Coca Cola. PR, 
marketing, sprzedaż czy przywództwo w połączeniu 
z wiedzą neuro stają się łatwym obszarem do działania. 
Wszystko zaczyna się od świadomości pracy własnego 
mózgu, aby skuteczniej i efektywniej realizować swoje 
cele osobiste i biznesowe. To nowy, prestiżowy i bardzo 
przemyślany program, gdzie w wyjątkowej atmosferze 
i towarzystwie otwartych głów, otrzymasz praktyczne 
narzędzia, które natychmiast działają i przynoszą 
konkretne efekty w przyszłości.

• przedsiębiorcy, trenerzy,
wykładowcy, marketingowcy,
handlowcy, specjaliści PR
i wszyscy, dla których
pasjonujące są nowe
odkrycia w pracy nad
mózgiem ludzkim.

Podstawy neurobiznesu

STRUCTOGRAM 2 - Triogram® – Klucz do poznania drugiego człowieka  
(Relacje międzyludzkie – narzędzie ekonomii, Motywacja i automotywacja, 
Neuroedukacja w procesie komunikacji)

Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie - Neuromarketing
(Co tak naprawdę kupują ludzie? Tworzenie strategii marketingowych, 
Dystrybucja informacji i marketingu, Tworzenie ofert marketingowych, 
Copywriting w oparciu o analizę biostrukturalną)

Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie - Neuro PR
(Wizja biznesu, życia, Media społecznościowe i ich rola, Własny branding, 
Media – TV, radio, prasa)

Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie - Neuronegocjacje 
(Podstawy negocjacji, Strategie, Taktyki)

Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie. STRUCTOGRAM 
3: Neurosprzedaż
(Rynek, Przekaz, Medium, Sprzedaż przez zaufanie, Pakietowanie, Reko-
mendacje)

Technologie wykorzystywania neuro (mózgu) w biznesie
Wystąpienia publiczne a mózg (Jak wykorzystać umysł podczas wystąpie-
nia publicznego? Lingwistyka autoprezentacji, Kreowanie pożądanego 
wizerunku personalnego)

Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie 
 . STRUCTOGRAM 4 Neurozarządzanie, Neuroprzywództwo (Przywództwo 
sytuacyjne, Zarządzanie zespołem, Budowanie grupy, Zarządzanie zmianą, 
Motywacje, demotywacje, Gotowość podwładnego a styl przywództwa, 
Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie

Neurofinanse

Technologie wykorzystywania neuro (mózgu) w biznesie: Neurocoaching

Umiejętności społeczne a neuroekonomia (Elementy polityki społecznej 
i gospodarczej, Inteligencja emocjonalna, Siła wewnętrzna, Asertywność, 
Zarządzanie sobą)

Media w biznesie

Program studiów:
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Chcemy jako GIODO, by każdy student kończył edukację z wiedzą o ochronie danych 
osobowych. Studia podyplomowe poświęcone temu zagadnieniu są ku temu doskonałą 
okazją, jako że zasadniczym ich celem jest zapoznanie słuchaczy z całościową problematyką 
funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie 
przepisów prawa.

Ochrona Danych 
Osobowych 
i Informacji 
Niejawnych

Powiązane kierunki:

Administracja Publiczna

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Program studiów:

Cena: 2100 zł / semestr

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Minister Andrzej Lewiński

Adresaci studiów:

• kierownicy jednostek i
komórek organizacyjnych,

• pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa
odpowiedzialnych za organizację,
zarządzanie bezpieczeństwem
w przedsiębiorstwie

• osoby prowadzące firmy w obszarze
PR i/lub marketingu,

• dziennikarze, rzecznicy prasowi,

• wszystkie osoby, które chcą zdobyć
aktualną wiedzę z zakresu
marketingu i PR.

Podstawy prawne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 
z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01 stycznia 2015 r.

Ochrona danych osobowych – tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony 
danych osobowych. Bezpieczeństwo dokumentów, obieg dokumentów

Ochrona informacji niejawnych w tym bezpieczeństwo osobowe, przemy-
słowe, handlowe, teleinformatyczne , archiwizacja dokumentów niejaw-
nych

Standardy ochrony informacji niejawnych – bezpieczeństwo informacji 
biznesowych

Prowadzenie i funkcjonowanie kancelarii tajnej, regulaminy organizacyjne

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych

Etyka zawodowa administratora danych osobowych

Zarządzanie kryzysowe, ochrona informacji niejawnych w stanach nad-
zwyczajnych

Nadzór i kontrola, w tym: zakres, treści i obowiązki kontrolowanych

Funkcjonowanie organów administracji (m.in. elementy konsekwencji jaw-
ności/tajności funkcjonowania organów administracyjnych, udostępniania 
informacji publicznej)



,,  
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Studia mają na celu przygotować specjalistów z zakresu 
spółek prawa handlowego. W trakcie dwóch semestrów 
studenci poznają aspekty prawne oraz podatkowe zwią-
zane ze spółkami; z o.o., komandytowymi, akcyjnymi 
oraz konstrukcjami łączonymi. Jednak nadrzędnym 
celem kształcenia na kierunku jest nauka praktycznego 
wykorzystania spółek prawa handlowego  w prowadze-
niu biznesu. Zajęcia będą prowadzone przez specja-
listów – praktyków biznesu

Spółki Prawa 
Handlowego

Powiązane kierunki:

Lean Management 
Zarządzanie Jakością

Adresaci studiów:

Cena: 2100 zł / semestr 

Spółki Prawa Handlowego

Nowość

Wiceprezes Profit Plus

Paweł Korycki

Prawo spółek handlowych

Prawo podatkowe w spółkach handlowych

Spółki prawa handlowego w planowaniu podatkowym

Spółki prawa handlowego w zarządzaniu ryzykiem biznesowym

Spółki prawa handlowego jaki instrument budowy portfela prywatnego

Spółki prawa handlowego jaki instrument budowy  
portfela korporacyjnego

Spółki prawa handlowego w przedsięwzięciach wspólnych (Joint Venture)

Sukcesja i dziedziczenie w portfelach prywatnych

Księgowość w spółkach prawa handlowego

Program studiów

• studia skierowane są do prawników,
doradców biznesowych, osób
prowadzących własne firmy oraz
zasiadających w zarządach,
księgowych i menedżerów
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Projektowanie 
Usług 
Publicznych

Powiązane kierunki:

Zarządzanie Bezpieczeństwem 

Informacji

Cel studiów:

Cena: 2500 zł / semestr

W ciągu ostatnich 15 lat usługi stały się 
najważniejszym elementem globalnej gospodarki. 
W krajach wysoko rozwiniętych 70% dochodu 
narodowego tworzonego jest w sektorze usług. 
Wiele usług, takich jak transport, dostęp do 
elektryczności, czy telekomunikacja, uważamy za 
tak oczywisty element życia, że na co dzień nie 
zastanawiamy się, w jaki sposób zostały 
zaprojektowane i jak duża liczba procedur za 
nimi stoi. Co więcej usługi publiczne traktowane 
są jako podstawowy element naszego życia 
i uznajemy, że ich zapewnienie to obowiązek 
państwa, chociaż w wielu przypadkach usługi te 
świadczą prywatne podmioty. Z każdym rokiem 
pojawiają się nowe oferty pracy dla projektantów 
usług oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie 
procedur odpowiedzialnych za ich dostarczanie. 
Polecam nowoczesne studia podyplomowe w za-
kresie projektowania usług prowadzone w WSAiB 
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni realizowane przez 
profesjonalny zespół trenerów-praktyków.

Program studiów:

Projektowanie Usług Publicznych

Nowość

Projektant usług i CEO s360

Grzegorz Młynarski

• praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia
pracy w zawodach: projektant usług, projektant
UX, badacz rynku usług, projektant doświadczenia,
menadżer ds. zarządzania wdrożeniem usług
publicznych i cyfrowych,

• bsolwenci studiów będą przygotowani do
projektowania i zarządzania procesem wdrażania
usług publicznych zarówno po stronie
administracji publicznej, urzędów
i instytucji, jak i przedsiębiorstw, organizacji
wdrażających i pracowni projektowych.

Projektowanie usług (ang. service design) - propedeutyka

Ekosystem usług publicznych - usługi w przestrzeni publicznej

Odpowiedzialność i oddziaływanie usług publicznych na społeczeństwo 
i przestrzeń

Planowanie i projektowanie usług publicznych

Zarządzanie projektami w procesie wdrażania usługi

Budżetowanie i rozliczanie wdrożeń usług publicznych

Procedura wdrażania usług w instytucji

Badanie rynku usług

Projektowanie cyklu obsługi konsumenta

Badanie użytkowników w procesie projektowania usługi

User Experience

Perspektywy projektowe w projektowaniu usług

Perspektywy projektowe: Design thinking i Service design thinking

Makietowanie, prototypowanie, testowanie i ewaluacja usług

Techniki kreatywne w projektowaniu usług

Projektowanie punktów styku w projektowaniu usług publicznych

PProgramy lojalnościowe i projektowanie procesu zakupowego

Działania kontekstowe w nowych mediach

Projektowanie usług cyfrowych

Wdrażanie zmiany w instytucjach publicznych

ROLA USŁUG W ŻYCIU PUBLICZNYM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PROJEKTOWANIU USŁUG

UŻYTKOWNIK USŁUGI

PROJEKTOWANIE USŁUGI

WDRAŻANIE I UTRZYMANIE USŁUGI
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Rachunkowość 
i Podatki

Powiązane kierunki:

Administracja Publiczna

Zarządzanie i Przedsiębiorczość

Adresaci studiów:

• osoby pracujące w dziale finansowo-
-księgowym lub posiadające wiedzę
z zakresu rachunkowości, które chciałyby 
poszerzyć swoje kompetencje z zakresu 
rachunkowości ze szczególnym uwzględ-
nieniem specyfiki zagadnień podatkowych.

Cena: 2100 zł / semestr

Unikalna korzyść

Zaawansowana wiedza dla osób z doświadczeniem finansowo-księgowym.

Program studiów:

Cel studiów:

• przekazanie słuchaczom wiedzy
z dziedziny rachunkowości oraz tego
zakresu prawa podatkowego, który
łączy się w praktyce z rachunkowością.
W toku studiów słuchacze nabędą
umiejętności stosowania jej w praktyce,
zarówno w prowadzeniu
rachunkowości,  jak i wykonywaniu
innych zawodów lub funkcji.

Rachunkowość – podstawy

Zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych – obszary 
problemowe

Inwentaryzacja

Sprawozdawczość finansowa

Analiza finansowa

Rachunkowość zarządcza

Sprawozdawczość wg Międzynarodowych Standardów Sprawoz-
dawczości Finansowej – różnice do UoR

Działalność gospodarcza w aspekcie prawnym

Podatki: VAT, CIT, PIT – obowiązki płatnika (pracodawcy i zle-
ceniobiorcy), podatek od nieruchomości, podatek od środków 
transportowych, PCC, podatek akcyzowy)

Ubezpieczenia społeczne

Rachunkowość i Podatki 
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Sukcesja w Firmie

Powiązane kierunki:

Zarządzanie i Przedsiębiorczość

Cena: 2100 zł / semestr 

Sukcesja w Firmie

Nowość

Celem studiów jest przygotowanie studentów do przejęcia kontroli nad 
przedsiębiorstwem i przekazanie im kompetencji koniecznych do umiejętnego 
zarządzania. Kierunek ma kompleksowo przygotować do problemów, przed 
którymi stanie osoba wkraczająca do działającego przedsiębiorstwa zarówno 
w kwestii aspektów prawnych jak i psychologicznych. Kładziony będzie nacisk 
na wiedzę praktyczną, omawianie case study oraz przekazanie skutecznych 
metod radzenia sobie z problemami powstającymi w trakcie sukcesji.

Wiceprezes Profit Plus

Paweł Korycki

Adresaci studiów:

•

• przedsiębiorcy oraz osoby, które chcą
nimi zostać, którzy chcą poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu zakładania oraz
restrukturyzacji biznesu, elementów
mających kluczowy wpływ na działalność
przedsiębiorstwa, sukcesji firmy oraz
relacji,

osoby przygotowujących się na przejęcie 
przedsiębiorstwa,

kadra zarządczej przedsiębiorstw.•

Program studiów

Aspekty prawne sukcesji. Prawo gospodarcze oraz prawo 
spółek handlowych

Prawo podatkowe w działalnościach gospodarczych 
oraz spółkach prawa handlowego

Proces przejmowania przedsiębiorstwa

Menedżeryzm współczesny

Menedżeryzm współczesny

Wycena przedsiębiorstw

Podstawy przedsiębiorczości

Coaching

Zarządzanie personelem

Leadership

Nadzór właścicielski

Unikalna korzyść
Nauczysz się jak przeprowadzić proces prawidłowego wprowadzenia nowej osoby zarządczej 
w działania przedsiębiorstwa.
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Funkcja administratora zarządzającego [ABI] informacją i danymi osobowymi staje się 
coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o szerokich możliwościach konsultingowych, 
doradczych i szkoleniowych. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych 
w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy 
zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach (szczególnie w biznesie 
operującym danymi osobowymi klientów).

Zarządzanie 
Bezpieczeństwem 
Informacji

Powiązane kierunki:

Marketing i Public Relations w Internecie

Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze

Rachunkowość i Podatki

Program studiów:

Cena: 2100 zł / semestr

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska

Andrzej Żukowski

Unikalna korzyść

Słuchacze dobrowolnie mogą podejść do egzaminów: Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji oraz Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

Wartość informacji - Wywiad gospodarczy a funkcjonowanie przedsię-
biorstw

Ochrona Danych Osobowych - uwarunkowania prawne w Polsce i na 
Świecie

Wymagania normy ISO/IEC 27001:2013

Analiza ryzyka wg norm ISO 31000, ISO 27005

Zapewnienie ciągłości działania organizacji

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w międzynarodowych grupach 
kapitałowych

Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia

Socjotechnika w pozyskiwaniu informacji

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji

Aspekty prawne związane z incydentami bezpieczeństwa informacji

Prawidłowe zabezpieczenie elektronicznych dowodów sądowych,  
Informatyka śledcza w bezpieczeństwie informacji

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Audytowanie wdrożonego systemu zarządzania wg ISO/IEC 27001 - 
warsztaty praktyczne

Adresaci studiów:

• kandydaci na administratorów
zarządzających danymi osobowymi,

• osoby wyznaczone do wykonywania
funkcji ABI,

• doradcy i konsultanci, kierownicy
jednostek organizacyjnych, zastępcy,

• kierownicy komórek
organizacyjnych (kadry, płace, działy
informatyczne, księgowość),
kierowników komórek obsługi
klientów.

studia skierowane są do osób odpowiedzialnych 
za właściwe określenie warunków polityki 
bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz 
zadań i uprawnień pracowników posiadających 
dostępdo informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, a więc: 
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Zarządzanie  
Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy

Adresaci studiów:
• osoby, które chcą zmienić zawód i zostać

Starszym Inspektorem ds. BHP,

• osoby pełniące funkcje wewnętrznych
i zewnętrznych Służb BHP,

• kadra kierownicza wyższego i średniego
szczebla zarządzania bezpieczeństwem,

• intruktorzy: BHP, ochrony przeciwpożaro-
wej, ochrony środowiska, pomocy
przedmedycznej

Cena: 2100 zł / semestr

Program studiów:Cel studiów:

• przystosowanie do profesjonalnego
wykonywania zadań wewnętrznych lub
zewnętrznych Służb BHP poprzez
wyposażenie w niezbędną wiedzę
i umiejętności z zakresu  zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Treści
przekazywane w trakcie zajęć pozwalają
na zapoznanie się z prawem pracy,
psychologią pracy, zarządzaniem
bezpieczeństwem, ochroną
przeciwpożarową, ergonomią, ryzykiem
zawodowym, wypadkoznawstwem
i z innymi obszarami wiedzy na poziomie
właściwym dla osoby zarządzającej BHP.
Zajęcia są ukierunkowane na praktyczne
przygotowanie do zawodu.

System prawnej ochrony pracy

Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy, 
Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy

Organizacja służby BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Podstawy ergonomii i fizjologii

Analiza zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalne wymogi doty-
czące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych,  
pomieszczeń pracy

Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy

Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej 
w razie wypadku przy pracy

Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych

Indywidualne i psychospołeczne aspekty pracy pedagogicznej 
instruktora BHP

Systemy oceny zgodności i certyfikacji

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ekonomiczne aspekty BHP – rachunek kosztów

Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

Podstawy ochrony środowiska

Warsztat metodyczny instruktora BHP

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  
Choroby zawodowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

Problem:

W firmie wykonującej prace wysokościowe co roku dochodziło 
do wypadków z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa lub różnej wytrzymałości drewnianych podestów.

Rozwiązanie:

W celu zwrócenia uwagi pracowników na konieczność prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa każde spotkanie informacyjne 
dotyczące BHP kończyło się minutą ciszy. Była to symboliczne 
uczczenie pamięci zmarłych w wypadkach, a przy okazji silny 
bodziec działający na wyobraźnię pracowników. Drugim roz-
wiązaniem była standaryzacja metod zabezpieczania podestów 
roboczych – nowe konstrukcje musiały przejść testy wytrzymało-
ściowe, tak jakby wykonane zostały z najniższej jakości drewna

Efekty:

Eliminacja wypadków śmiertelnych podczas wykonywania prac 
wysokościowych.  

Case study:

Powiązane kierunki:

Zarządzanie i Przedsiębiorczość

Zarządzanie Jakością

Zintegrowane Zarządzanie w IT
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Zarządzanie 
Jakością
z niemieckim Certyfikatem Pełnomocnika ds. zarządzania 
systemami jakości lub Menedżera Jakości

Powiązane kierunki:

Zarządzanie i Przedsiębiorczość

Zarządzanie Projektami

Adresaci studiów:

• osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych,

• osoby zainteresowane opracowaniem
projektu systemu zarządzania jakością
(w ramach pracy dyplomowej).

Cena: 2100 zł / semestr

Program studiów:

Zarządzanie Jakością 

Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska

Andrzej Żukowski

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku jakość 
produktów i usług stanowi o sukcesie przed-
siębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebo-
wanie środowiska biznesowego na specja-
listów zarządzających jakością. Dzięki ich 
umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą 
się rozwijać i zdobywać nowe rynki. Dzięki  
połączeniu blisko 140-letniego międzyna-
rodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD 
oraz najwyższych standardów edukacyjnych  
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  
powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna 
studiów podyplomowych Zarządzanie Jako-
ścią.

Unikalna korzyść

Słuchacze dobrowolnie mogą podejść do egzaminów na certyfikat  Pełnomocnika Systemu Zarządza-
nia Jakości (TÜV NORD Polska) lub Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska).

System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo 

System zarządzania jakością: Wsparcie i zapewnienie zasobów

Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi

Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie

Audytowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja 

Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji 

BLOK I. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 

Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 

Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi

Odpowiedzialność i prawo

Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego 
doskonalenia

Metody statystyczne

Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia

BLOK II. Menedżer systemu zarządzania jakością 

System Zarządzania Środowiskowego 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

Zarządzanie ryzykiem

CSR - Corporate Social Responsibility 

BLOK III. Inne systemy zarządzania
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Dyrektor e-GCS

Marta Basińska

Program studiów zawiera wiedzę z zakresu zarządzania 
organizacjami, finansami, zasobami ludzkimi, prawa pracy 
oraz elementy controllingu. Uczestnicy zyskują niezbędną, 
praktyczną i nowoczesną wiedzę menedżerską – pakiet 
informacji i umiejętności potrzebnych do efektywnego 
zarządzania.

Powiązane kierunki:

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Projektami Zarządzanie

Zarządzanie finansami firmy

Marketing

Negocjacje w biznesie

Biznes-plan

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów  
organizacyjnych

Podstawy rachunkowości

Informatyczne systemy w zarządzaniu

Prawo pracy w praktyce

Zarządzanie kadrami

Zmiana kulturowa w firmie

Zarządzanie strategicznie

Zarządzanie jakością

Zarządzanie projektami

Umowy w obrocie gospodarczym

Controlling

Gry strategiczne

Program studiów:

Unikalna korzyść

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy najbardziej popu-
larnej na świecie gry strategicznej Industry Masters Real-Time 
Business Simulation.

Adresaci studiów:

• osoby chcące udoskonalić kwalifikacje
i umiejętności menedżerskie,

• właściciele i menedżerowie firm, prezesi, 
dyrektorzy,

• osoby pracujące na kierowniczych
stanowiskach.

Cena: 2100 zł / semestr

Zarządzanie i Przedsiębiorczość 

Zarządzanie
i Przedsiębiorczość
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Prezes ODiTK

Piotr Grzechowiak

Studia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć nowocze-
sną wiedzę na temat zarządzania projektami z naciskiem  
na praktyczne umiejętności. Uczestnicy poznają pełne 
spektrum narzędzi Project Management, są przygotowanie  
do zdobycia certyfikacji International Project Management 
Association na wszystkich poziomach. W programie studiów 
znajduje się duży pakiet warsztatów z obszaru psychologii 
zarządzania ludźmi – kompetencji niezbędnych dla każdego 
lidera projektu.

Zarządzanie
Projektami

Powiązane kierunki:

Zarządzanie i Przedsiębiorczość 

Zintegrowane Zarządzanie w IT

Project Management w organizacji

Trening umiejętności komunikacyjnych

Planowanie projektu

Finanse w projekcie

Praca zespołowa w projekcie

Zarządzanie ryzykiem

MS Project 2007 z symulacją komputerową

Prawne aspekty w projekcie

Negocjacje w projekcie z elementami prezentacji

Powtórzenie przed certyfikacją IPMA

Budżetowanie projektu za zasadach controllingu

Program studiów:

Unikalna korzyść

Przygotowanie do certyfikacji IPMA.

Adresaci studiów:

• osoby prowadzące przedsięwzięcia
(project managerowie),

• osoby, które mają przed sobą nierutyno-
we zadanie – niezależnie od branży,

• członkowie zespołów projektowych.

Cena: 2750 zł / semestr

Zarządzanie Projektami 
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Prezes Altkom Akademia

Tadeusz Alster

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych 
standardów zarządzania w IT w oparciu o sprawdzone stan-
dardy międzynarodowe ITIL i PRINCE2®, a także poznanie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju w oparciu o model doj-
rzałości P3M3. Podczas zajęć będzie możliwość zweryfikowa-
nia teorii z zarządzania projektem w praktyce, w ramach gry 
symulacyjnej.

Ład organizacyjny w IT – utrzymanie i rozwój

Blok utrzymanie IT - zarządzanie IT wg metodyki ITIL + egzamin 
ITIL Foundation

Apollo – symulacja biznesowa ITIL

Zwinne zarządzanie projektami IT - Agile PM (akredytowane) + 
egzamin Agile PM Foundation

PRINCEPOLY – symulacja biznesowa 

SCRUM Szkolenie przygotowujące do egzaminu Professional 
Scrum Master I

Motywowanie i wyznaczanie celów 

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji 

Blok rozwój IT - zarządzanie IT wg metodyki PRINCE2® (akredy-
towane) + egzamin Foundation 

Planowanie, harmonogramowanie i budżetowanie w projektach 
IT 

Repozytorium

Program studiów:Adresaci studiów:

• osoby, które aktualnie pracują na stano-
wiskach menedżerskich lub starają się
o takie,

• firmy dostarczające rozwiązania IT
i planujące rozwijać swoje umiejętności
w obszarach zarządzania procesami
utrzymania i rozwoju jednostek IT,

• kadra zarządzająca, pracownicy organiza-
cji IT planujący doskonalenie procesów
w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® V3
lub model usługowy w IT,

• osoby, które pragną podnieść swoje kwa-
lifikacje w zakresie zarządzania usługami
informatycznymi, project managerowie.

Cena: 2750 zł / semestr

Zintegrowane Zarządzanie w IT 

Zintegrowane 
Zarządzanie w IT
Jak zapewnić zrównoważony rozwój w oparciu o model 
dojrzałości P3M3.

Powiązane kierunki:

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Projektami

Unikalna korzyść

W cenie studiów uczestnicy otrzymują 1 certyfi-
kat do wyboru. Każdy dodatkowy można otrzymać 
w promocyjnej cenie - PRINCE2®, Change Manag-
ment, Agile PM oraz ITIL.
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Wizerunek osobisty i biznesowy

Nazwa szkolenia Liczba 
godzin

Zaprezentuj siebie – warsztaty 16 h

Rozwój umiejętności sprzedażowych

Nazwa szkolenia Liczba 
godzin

Obsługa klienta 16 h

Techniki wpływu i manipulacji 
w sprzedaży 8 h

Zarządzanie czasem 8 h

Negocjacje handlowe 8 h

Motywacja 8 h

Rozwój umiejętności interpersonalnych

Nazwa szkolenia Liczba 
godzin

Autoprezentacja i sztuka wystapień 
publicznych 16 h

Negocjacje 16 h

Asertywność 16 h

Automotywacja 16 h 

Sztuka wywierania wpływu 
i manipulacji 16 h

Rozwój umiejętności w obszarze HR

Nazwa szkolenia Liczba 
godzin

Mentoring w pigułce, czyli jak 
budować relację misrz-uczeń

16 h

Towarzysz-coach, czyli co warto wiedzieć
o coachingu 8 h

Budowanie i zarządzanie zespołem 
pracowniczym 16 h

Rozwiązywanie konfliktów w pracy 16 h

Kreatywność w pracy zespołowej 16 h 

Rozwój przedsiębiorczości

Nazwa szkolenia Liczba 
godzin

Efektywna komunikacja w biznesie 16 h

Jaki biznes pasuje do Twojego 
charakteru?

16 h

Jak przygotować dobry biznes plan 
i przekonać do swoich pomysłów

16 h

Jak utrzymać firmę na rynku i podtrzymać
swoją motywację do działania 16 h 

Kreatywne rozwiązywanie 
konfliktów w biznesie

16 h

Zadzwoń 
i dowiedz się więcej

58 660 74 28

Szkolenia 

szkolenia 
BIZNESOWE

Inteligencja emocjonalna 
w zarządzaniu ludźmi

16 h 8 h

Sztuka wywierania wpływu 
i manipulacji
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Zasady  
rekrutacji

1 Etap

• zgłoszenie rejestracyjne on-line na
stronie wsaib.pl w zakładce „studia
podyplomowe”,

• dowód wniesienia opłaty wpisowej 200
zł (skan potwierdzenia może zostać
przesłany e-mailem na adres:
podyplomowe@wsaib.pl). W tytule
przelewu należy wpisać nazwę kierunku
studiów podyplomowych.

• kerokopia/skan dyplomu ukończenia
studiów wyższych (licencjackich, inży-
nierskich bądź magisterskich),
oryginał do wglądu,

• kserokopia/skan dowodu osobistego,
oryginał do wglądu.

Dokumenty wymagane przy podpisaniu kontraktu 
z chwilą uruchomienia kierunku:

• na adres: podyplomowe@wsaib.pl,

• osobiście w Dziale Studiów
Podypolomowych w siedzibie Uczelni,

• pocztą.

Dokumenty można dostarczać:

Na studia podyplomowe przyjmujemy słuchaczy, 
którzy złożyli komplet dokumentów:

Zasady rekrutacji 

Ważne

Uruchomienie danego kierunku studiów podyplomo-
wych zależy od liczby zgłoszeń. Jeżeli kierunek nie 
zostanie uruchomiony, kandydaci otrzymają zwrot 
opłaty rekrutacyjnej lub będą mogli rozpocząć studia 
na innym kierunku.

Planowana liczba słuchaczy na danym kierunku 
wynosi około 20 osób.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność 
zgłoszeń.

2 Etap

Absolwencie WSAiB!

Wybierając studia podyplomowe w swojej Uczelni – 
otrzymujesz zniżkę 200 zł czesnego.

http://www.wsaib.pl
https://wsaib.pl/kandydaci/podyplomowe
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Formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy 

Imię: Nazwisko:

Telefon kontaktowy:E–mail:

Kierunek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Administracji 
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w celach rekrutacyjnych, promocyjnych zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie zgadzam się  
na otrzymywanie informacji handlowych przy wykorzystaniu nośników elektronicznych zgod-
nie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 
r., poz. 1422).

Masz pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
studiów podyplomowych wypełnij formularz. 
Nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z Tobą 
i odpowie na pytania.

ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia

Dział Studiów Podyplomowych,  
Szkoleń i Kursów, pok. 134

58 660 74 28

podyplomowe@wsaib.pl

www.wsaib.pl

Jeśli formularz jest nieaktywny, zapisz go 
na dysku komputera i spróbuj ponownie.
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Cena: 2100 zł / semestr


Prawo spółek handlowych


Prawo podatkowe w spółkach handlowych


Spółki prawa handlowego w planowaniu podatkowym


Spółki prawa handlowego w zarządzaniu ryzykiem biznesowym


Spółki prawa handlowego jaki instrument budowy portfela prywatnego


Spółki prawa handlowego jaki instrument budowy  
portfela korporacyjnego


Spółki prawa handlowego w przedsięwzięciach wspólnych (Joint Venture)


Sukcesja i dziedziczenie w portfelach prywatnych


Księgowość w spółkach prawa handlowego


Program studiów


Spółki 
Prawa 
Handlowego


Powiązane kierunki:


Lean Management


Zarządzanie Jakością


Adresaci studiów:
• studia skierowane są do prawników, do-


radców biznesowych, osób prowadzących 
własne firmy oraz zasiadających w zarzą-
dach, księgowych i menedżerów


Studia mają na celu przygotować specjalistów 
z zakresu spółek prawa handlowego. W trakcie 
dwóch semestrów studenci poznają aspekty 
prawne oraz podatkowe związane ze spółkami; 
z o.o., komandytowymi, akcyjnymi oraz konstruk-
cjami łączonymi. Jednak nadrzędnym celem 
kształcenia na kierunku jest nauka praktycz-
nego wykorzystania spółek prawa handlowego  
w prowadzeniu biznesu. Zajęcia będą prowa-
dzone przez specjalistów – praktyków biznesu


Wiceprezes Profit Plus


Paweł Korycki


Spółki Prawa Handlowego
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Cena: 2100 zł / semestr


Prawo spółek handlowych


Prawo podatkowe w spółkach handlowych
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Wiceprezes Profit Plus


Paweł Korycki
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Cena: 2100 zł / semestr


Charakterystyka ustrojowa państw arabskich


Szari’a – prawo koraniczne


Bankowość muzułmańska


Koncepcja różnic międzykulturowych


Rola religii w życiu społecznym


Kobieta w arabskim świecie biznesu


Międzynarodowa etykieta


Język arabski i jego rola w kulturze


Etykieta podróży służbowych


Komunikacja niewerbalna


Taktyka otwartych drzwi


Rola emocji – combat verbal


Spółki offshore


Lokalne spółki wolnostrefowe


Spółki kapitałowe


Prawo wybrane przez strony umowy


Materialnoprawne wskazanie systemów norm zwyczajów handlowych


Wybór sądu powszechnego, konkretnego sądu krajowego


Klauzula arbitrażowa, wybór sądu arbitrażowego


BLOK I. WIEDZA NA TEMAT WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA ARABSKIEGO


BLOK II. WPŁYW KULTURY NA ZACHOWANIA BIZNESOWE


BLOK III. SAVOIR VIVRE W KONTAKTACH Z KONTRAHENTAMI ARABSKIMI


BLOK IV. SPOSOBY KOMUNIKACJI


BLOK V. RODZAJE SPÓŁEK


BLOK VI. PRAWO WŁAŚCIWE DLA KONTRAKTU


BLOK VII. WYBÓR JURYSDYKCJI


Program studiów


Spółki 
Prawa 
Handlowego


Powiązane kierunki:


Lean Management


Zarządzanie Jakością


Adresaci studiów:
• studia skierowane są do prawników, do-


radców biznesowych, osób prowadzących 
własne firmy oraz zasiadających w zarzą-
dach, księgowych i menedżerów


Studia mają na celu przygotować specjalistów 
z zakresu spółek prawa handlowego. W trakcie 
dwóch semestrów studenci poznają aspekty 
prawne oraz podatkowe związane ze spółkami; 
z o.o., komandytowymi, akcyjnymi oraz konstruk-
cjami łączonymi. Jednak nadrzędnym celem 
kształcenia na kierunku jest nauka praktycz-
nego wykorzystania spółek prawa handlowego  
w prowadzeniu biznesu. Zajęcia będą prowa-
dzone przez specjalistów – praktyków biznesu


Wiceprezes Profit Plus


Paweł Korycki


Spółki Prawa Handlowego
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dach, księgowych i menedżerów


Studia mają na celu przygotować specjalistów 
z zakresu spółek prawa handlowego. W trakcie 
dwóch semestrów studenci poznają aspekty 
prawne oraz podatkowe związane ze spółkami; 
z o.o., komandytowymi, akcyjnymi oraz konstruk-
cjami łączonymi. Jednak nadrzędnym celem 
kształcenia na kierunku jest nauka praktycz-
nego wykorzystania spółek prawa handlowego  
w prowadzeniu biznesu. Zajęcia będą prowa-
dzone przez specjalistów – praktyków biznesu


Wiceprezes Profit Plus


Paweł Korycki


Spółki Prawa Handlowego








SPIS TREŚCI7
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