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DYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE 

NIESTACJONARNE ZAOCZNE 

I semestr 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia

Język obcy***   60   2 zal./ocena 

Podstawy informatyki dla biznesu 18 18   4 egz. 

Elementy psychologii   18   4 zal./ocena 

Wychowanie fizyczne**   -   - - 

Mikroekonomia  I  21 18   5 zal./ocena 

Matematyka  I   24   5 zal./ocena 

Podstawy zarządzania  I 24 18   5 egz. 

Podstawy prawa w gospodarce 18 18   4 egz. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy*     4 0,5 zal.

Ochrona własności intelektualnej     4 0,5 zal.

Ogółem 81 174 8 30   

Łączna liczba godzin: 263 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
*zajęcia z przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” będą prowadzone w formie kursu internetowego 
** w semestrze piątym student uzyskuje 2 punkty ECTS za zajęcia Wychowanie fizyczne, które może realizować w okresie pierwszych pięciu 
semestrów, według własnego wyboru. Student, który nie korzysta z zajęć Wychowania fizycznego musi zaliczyć inny przedmiot/przedmioty w 
wymiarze 2 punkty ECTS. 
*** w semestrze czwartym student uzyskuje 2 punkty ECTS za Egzamin certyfikacyjny z języka obcego. Student, który na podstawie 
paragrafu 1 Uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dnia 20 stycznia 2010 i paragrafu 1, ustęp 2, punkt 2 Uchwały nr 119 Senatu UW z 17 
czerwca 2009 uzyska na swój wniosek zgodę na zastąpienie egzaminu - zaliczeniem na poziomie B 2 jest zobowiązany zaliczyć inny 
przedmiot/przedmioty („oguny”, wykłady monograficzne lub do wyboru) o wartości 2 punktów ECTS.  

 
II semestr 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia

Język obcy***   60   2 zal./ocena 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie* Sposób i formy realizacji tych zajęć określają 
poszczególne rady wydziałów  

6 zal./ocena 

Wychowanie fizyczne**   -   -  - 

Mikroekonomia  II    18   3 egz. 

Matematyka  II   21   3 zal./ocena 

Podstawy zarządzania  II   18   3 zal./ocena 

Rachunek prawdopodobieństwa   18   3 zal./ocena 

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw   18   3 zal./ocena 

Elementy socjologii     18 3 zal./ocena 

Podstawy prawa administracyjnego 18 18   4 egz. 

Ogółem 36 171 18 30   

Łączna liczba godzin:225 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
* w tym zakresie student zalicza co najmniej jeden przedmiot posiadający status przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. Pozostałe punkty mogą 
być zrealizowane poprzez zaliczenie np. wykładów do wyboru z oferty WZ UW.  
** w semestrze piątym student uzyskuje 2 punkty ECTS za zajęcia Wychowanie fizyczne, które może realizować w okresie pierwszych pięciu 
semestrów, według własnego wyboru.  Student, który nie korzysta z zajęć Wychowania fizycznego musi zaliczyć inny przedmiot/przedmioty w 
wymiarze 2 punkty ECTS. 
*** w semestrze czwartym student uzyskuje 2 punkty ECTS za Egzamin certyfikacyjny z języka obcego. Student, który na podstawie 
paragrafu 1 Uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dnia 20 stycznia 2010 i paragrafu 1, ustęp 2, punkt 2 Uchwały nr 119 Senatu UW z 17 
czerwca 2009 uzyska na swój wniosek zgodę na zastąpienie egzaminu - zaliczeniem na poziomie B 2 jest zobowiązany zaliczyć inny 
przedmiot/przedmioty („oguny”, wykłady monograficzne lub do wyboru) o wartości 2 punktów ECTS.  
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III semestr 
 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty 
ECTS 

forma 
zaliczenia 

Język obcy***   60   2 zal./ocena 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie* Sposób i formy realizacji tych zajęć określają 
poszczególne rady wydziałów   

6 - 

Wychowanie fizyczne**  -   - - 

Zasady marketingu 18 18   5 egz. 

Makroekonomia  I  18 18   5 egz. 

Statystyka opisowa  15 30   3 zal./ocena 

Podstawy prawa cywilnego  18 18   5 egz. 

Nauka o organizacji 15 30  4 egz. 

Ogółem 84 174   30   

 
Łączna liczba godzin: 258 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
*w tym zakresie student zalicza co najmniej jeden przedmiot posiadający status przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. Pozostałe punkty mogą 
być zrealizowane poprzez zaliczenie np. wykładów do wyboru z oferty WZ UW.  
** w semestrze piątym student uzyskuje 2 punkty ECTS za zajęcia Wychowanie fizyczne, które może realizować w okresie pierwszych pięciu 
semestrów, według własnego wyboru.  Student, który nie korzysta z zajęć Wychowania fizycznego musi zaliczyć inny przedmiot/przedmioty w 
wymiarze 2 punkty ECTS. 
*** w semestrze czwartym student uzyskuje 2 punkty ECTS za Egzamin certyfikacyjny z języka obcego. Student, który na podstawie 
paragrafu 1 Uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dnia 20 stycznia 2010 i paragrafu 1, ustęp 2, punkt 2 Uchwały nr 119 Senatu UW z 17 
czerwca 2009 uzyska na swój wniosek zgodę na zastąpienie egzaminu - zaliczeniem na poziomie B 2 jest zobowiązany zaliczyć inny 
przedmiot/przedmioty („oguny”, wykłady monograficzne lub do wyboru) o wartości 2 punktów ECTS.  
 

IV semestr 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty 
ECTS 

forma 
zaliczenia 

Język obcy   60   2 zal./ocena 

Egzamin certyfikacyjny**       2 egz. 

Wychowanie fizyczne*   -   - - 

Technologie informacyjne 18     2 zal./ocena 

Badania marketingowe   18   3 zal./ocena 

Zarządzanie jakością 18     2 egz. 

Zachowania organizacyjne   18   4 zal./ocena 

Makroekonomia  II     18 3 zal./ocena 

Negocjacje   18   3 zal./ocena 

Statystyka matematyczna     18 3 zal./ocena 

Rachunkowość finansowa 18 18   4 egz. 

Teoria podejmowania decyzji 18     2 zal./ocena 

Ogółem 72 132 36 30   

 
Łączna liczba godzin: 240 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
* w semestrze piątym student uzyskuje 2 punkty ECTS za zajęcia Wychowanie fizyczne, które musi zrealizować w okresie pierwszych pięciu 
semestrów, według własnego wyboru, w wymiarze łącznym 120 godzin. Student, który nie korzysta z zajęć Wychowania fizycznego musi 
zaliczyć inny przedmiot/przedmioty w wymiarze 2 punkty ECTS. 
 
** w semestrze czwartym student uzyskuje 2 punkty ECTS za Egzamin certyfikacyjny z języka obcego. Student, który na podstawie paragrafu 
1 Uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dnia 20 stycznia 2010 i paragrafu 1, ustęp 2, punkt 2 Uchwały nr 119 Senatu UW z 17 czerwca 
2009 uzyska na swój wniosek zgodę na zastąpienie egzaminu - zaliczeniem na poziomie B 2 jest zobowiązany zaliczyć inny 
przedmiot/przedmioty („oguny”, wykłady monograficzne lub do wyboru) o wartości 2 punktów ECTS.  
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V semestr 
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty 

ECTS 
forma 

zaliczenia 
Prawo pracy 18 18   4 egz. 

System finansowy gospodarki 12 18   4 egz. 

Komputerowe systemy Zarządzania 18 18   4 egz. 

Logistyka 9 9   2 zal./ocena 

Laboratorium księgowości komputerowej*   12   2 zal./ocena 

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa**   18   3 zal./ocena 

Zarządzanie potencjałem społecznym 18     3 zal./ocena 

Wykład do wyboru I 12     1 zal./ocena 

Wykład do wyboru II 12     1 zal./ocena 

Seminarium dyplomowe     18 4 zal. 

Wychowanie fizyczne***    2  

Ogółem 99 93 18 30   

Łączna liczba godzin: 210 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
*student ma prawo wyboru realizacji  przedmiotu „Laboratorium księgowości komputerowej”  z wykorzystaniem programu 
komputerowego „Symfonia” lub „IFS”;  wybór programu komputerowego jest realizowany jako odrębny przedmiot. 
 
**student ma prawo wyboru realizacji przedmiotu „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa” dla:  jednostek innych niż banki 
i ubezpieczyciele, banków oraz ubezpieczycieli; wybór podmiotu analizy (banki, ubezpieczyciele oraz pozostałe jednostki) jest 
realizowany jako odrębny przedmiot 
 
***w semestrze piątym student uzyskuje 2 punkty ECTS za zajęcia Wychowanie fizyczne, które może realizować w okresie 
pierwszych pięciu semestrów, według własnego wyboru; godziny tych zajęć nie zostały uwzględnione w planach. Student, 
który nie korzystał z zajęć Wychowania fizycznego musi zaliczyć inny przedmiot/przedmioty w wymiarze 2 punkty ECTS 
najpóźniej do piątego semestru 
 

VI semestr 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty 
ECTS 

forma 
zaliczenia 

Zarządzanie projektami  12 15   2 zal./ocena 

Instytucje i prawo finansowe 18 18   3 egz. 

Podstawy ubezpieczeń 18     2 zal./ocena 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 18 18   2 egz. 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 18 18   2 egz. 

Seminarium  dyplomowe     18 4 zal. 

Praca dyplomowa       10 zal./ocena 

Praktyki   90   5 zaliczenie 

Ogółem 84 159 18 30   

Łączna liczba godzin: 261 
Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 


