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ZARZĄDZANIE – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, który kształci
przyszłych menedżerów i specjalistów posiadających kwalifikacje do profesjonalnego
prowadzenia biznesu lub innej działalności wymagającej wiedzy z zakresu organizacji i
zarządzania zasobami materialnymi i ludzkimi. Studenci zarządzania zdobywają wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania
przedsiębiorstwami i innymi organizacjami komercyjnymi, instytucjami sektora publicznego
bądź organizacjami non-profit. Są przygotowywani do pełnienia funkcji kierowniczych, a
także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (EWSB) prowadzi studia drugiego stopnia na
kierunku Zarządzanie od 2017 r. Prowadziła je początkowo w Poznaniu, a od roku 2020
Uczelnia działa na terenie Warszawy. Zgodnie z zawodowym profilem Uczelni, studia te
maja charakter praktyczny, czyli są ściśle związane z wykorzystaniem wiedzy i
umiejętności wyniesionych z zajęć w praktyce zarządzania. Studenci mogą wybrać zarówno
tryb stacjonarny, jak i niestacjonarny studiów. Mogą też wybrać między polskojęzyczną i
anglojęzyczną ścieżką kształcenia.
Studia w EWSB są nie tylko praktyczne, ale także dostosowane do aktualnych potrzeb
rynku pracy. Przedmioty studiów obejmują zarówno kwestie strategiczne, jak i operacyjne
zarządzania. Kładziemy duży nacisk na innowacyjność i przedsiębiorczość, etykę biznesu i
kwestie ekologiczne. Dobrze wyważone są aspekty otoczenia globalnego firm i
wielokulturowości zarządzania z wymogami rynku lokalnego i prawa krajowego. Umiejętności
„twarde”, takie jak zarządzanie finansami i operacjami, rozwijane są na równi z
umiejętnościami „miękkimi”, takimi jak negocjacje i komunikacja międzykulturowa. Słowem,
program studiów jest kompletny (well-rounded) i aktualny.
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Studia magisterskie adresowane są zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunku zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, jak i do tych,
którzy pragną zmienić lub wzbogacić swoją ścieżkę kariery poprzez wybór zupełnie nowych
studiów. Dotyczy to absolwentów studiów humanistycznych, technicznych, przyrodniczych

oraz innych. Przeznaczone są też dla osób, które po ukończeniu studiów licencjackich
pracowały, sprawując funkcje zarządcze lub wspomagające zarządzanie, i stwierdziły
potrzebę rozwoju swej wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia awansu zawodowego.
Posiadanie doświadczenia zawodowego przed podjęciem tych studiów, choć niewymagane,
stanowi dodatkowy atut kandydata.
Kształcenie na kierunku Zarządzanie – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
odbywa się w ciągu czterech semestrów. Ostatni semestr przeznaczony jest na praktyki
zawodowe i redagowanie pracy dyplomowej. Zasadniczo nie ma różnicy między liczbą
semestrów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest natomiast różnica w liczbie
godzin zajęć dydaktycznych. Na studiach stacjonarnych liczba godzin dydaktycznych wynosi
858 (nie licząc praktyk zawodowych), a na studiach niestacjonarnych – 730 godzin.
Studenci niestacjonarni mogą przedłużyć czas trwania studiów do max. 6 semestrów.
Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów drugiego stopniu i tytuł
zawodowy magistra, który otwiera im drogę do kariery zawodowej lub dalszych studiów. Na
magistrów zarządzania czeka wiele ciekawych i intratnych ofert pracy, w tym także na
stanowiskach kierowniczych. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie są
także bardzo dobrze przygotowani do rozwijania własnych przedsięwzięć biznesowych.
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć zgodny z jego zainteresowaniami.
Przedmiotom do wyboru przypisano 30 punktów ECTS, co stanowi 30% łącznej liczby
punktów koniecznej do uzyskania dyplomu ukończenia studiów.
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Przedmioty obowiązkowe
 Koncepcje zarządzania i struktury
organizacyjne
 Ekonomia menedżerska
 Prawo cywilne
 Prawo handlowe
 Etyka w zarządzaniu
 Ekonometria
 Zarządzanie strategiczne i
przywództwo
 Zarządzanie operacjami
 Marketing w kontekście
globalnym
 Planowanie i rozwój kadr
 Teoria i praktyka
przedsiębiorczości
 Język obcy

Przedmioty do wyboru1

 Zarządzanie małymi i średnimi
przedsiębiorstwami/
Przedsiębiorstwo na rynku
globalnym
 Zachowania konsumentów/
Analityka biznesowa

Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkich zmian w zestawie przedmiotów do wyboru.
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Zarządzanie projektami
Rachunkowość zarządcza
Logistyka
Psychologia podejmowania
decyzji
Negocjacje i komunikacja
interpersonalna
Zarządzanie systemami IT
Negocjacje międzynarodowe i
komunikacja międzykulturowa
Zarządzanie bezpieczeństwem
Seminarium dyplomowe

 Ekostrategie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem/ Coaching i
mentoring menedżerski
 Zarządzanie wartością klienta/
Logistyka w usługach
 Analiza rynku i konkurencji/
Strategie marketingowe
 Motywowanie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem/ Marketing
w sieci

PRAKTYKI ZAWODOWE
W programie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym wymagane są praktyki
studenckie, które trwają 3 miesiące i odbywają się w ostatnim semestrze studiów.
Praktykom studenckim przypisano 16 punktów ECTS, a ich wymiar godzinowy wynosi 420.
Praktyki mogą być realizowane w sposób ciągły lub w następujących po sobie okresach.
Celem praktyk zawodowych jest wykorzystanie zdobytej na studiach wiedzy i umiejętności w
realizacji zadań zawodowych i skonfrontowanie teorii z praktyką. W trakcie praktyk studenci
zdobywają także nowe umiejętności, które będą przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej.
Miejsce odbywania praktyk proponowane jest przez studenta i zatwierdzane przez
uczelnianego Opiekuna praktyk. Co do zasady, miejsce (podmiot), w którym będą odbywane
praktyki, powinno być związane z opracowaniem tematu pracy dyplomowej. Praktyki mogą
być realizowane w podmiotach gospodarczych i organizacjach dowolnego typu, pod
warunkiem że zakres wykonywanych w ramach ich odbywania zadań jest zgodny z
programem studiów.

PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY
Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie jest nie tylko
zaliczenie wszystkich przedmiotów wg planu studiów, ale także przygotowanie i obrona
pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa (magisterska) jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia
naukowego o znaczeniu praktycznym lub praktycznego, prezentującym pogłębioną
wiedzę i umiejętności studenta w wybranym przez niego i zatwierdzonym przez promotora
temacie, związanym z kierunkiem studiów. Autor pracy magisterskiej musi w niej wykazać
umiejętności konceptualizacji problemu badawczego, właściwego przeglądu literatury na
temat rozważanego problemu badawczego, umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia
badań własnych, zgodnych z metodyka naukową, oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymagań
wynikających z programu studiów i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS. Egzamin

dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Prorektora ds. studenckich Komisją
Egzaminacyjną w wyznaczonym przez Prorektora terminie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW
Absolwenci tych studiów są przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych funkcji
kierowniczych i innych związanych z zarządzaniem zasobami materialnymi lub ludzkimi. Są
ambitni i aktywni w działaniu, posiadając najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności, w tym
także umiejętności interpersonalne. Absolwenci kierunku Zarządzanie mają szerokie
perspektywy zawodowe. Mogą znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach i branżach
gospodarki, zarówno w kraju jak i za granicą. Mogą z łatwością znaleźć pracę w dużej
firmie prywatnej, w tym także korporacji międzynarodowej, w przedsiębiorstwie państwowym,
w instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, ale także w niewielkiej firmie rodzinnej.
Mogą pracować w agencjach reklamowych, interaktywnych i eventowych, bankach i innych
instytucjach finansowych, firmach doradczych, zespołach projektowych, działach marketingu,
sprzedaży i finansów w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych.
Czekaja na nich zarówno stanowiska kierownicze, jak i wymagające wysokich kwalifikacji
stanowiska eksperckie, analityczne i specjalistyczne. Absolwenci kierunku Zarządzanie są
także dobrze przygotowani do tworzenia start-upów i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
Od kandydatów na studia pierwszego stopnia wymaga się spełnienia następujących
warunków:
 Ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 Znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na studiowanie w tym
języku (potwierdzonej odpowiednim certyfikatem) – w przypadku wyboru
anglojęzycznej ścieżki kształcenia,
 Złożenia wymaganych dokumentów i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

REKRUTACJA
Nabór na studia odbywa się dwa razy w trakcie roku akademickiego – na semestr zimowy i
na semestr letni.2 Na semestr zimowy zgłoszenia przyjmowane są do 15 września danego
roku akademickiego. Termin zgłoszeń na semestr letni upływa z dniem 14 lutego danego
roku akademickiego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Uczelni
w zakładce „Studia” (www.euob.eu/studia-drugiego-stopnia-magisterskie/).
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Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku, formy lub ścieżki językowej studiów w przypadku
braku wystarczającej liczby zgłoszeń.

