
Zapraszamy absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) o dowolnym profilu
i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem HR. Studia w szczególności skierowane są do: 
menedżerów personalnych, przedsiębiorców, kadry kierowniczej; konsultantów HR i trenerów biznesu chcących 
poszerzyć swoje umiejętności zawodowe; osób pełniących funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach ZZL
w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich
w tym obszarze; jak również osób zmieniających zawód i planujących rozwój kariery zawodowej w obszarze HR. 
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Studia umożliwiają słuchaczowi podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa oraz zarządzania zasobami 
ludzkimi. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu współczesnych teorii strategii ZZL, budowania 
potencjału osób poprzez m.in. rozpoznawanie talentów, pracę nad rozwojem osobistym i motywacją wewnętrzną do 
zmiany. Ponadto słuchacz zdobędzie umiejętności oceny pracowników, udzielania informacji zwrotnej o zmianie 
stanowiska, bądź zmianie miejsca pracy oraz prowadzenia rekrutacji. Pozyska wiedzę i umiejętności w zakresie 
rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, a także rozwinie umiejętności coachingowe.
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UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi uzyska kwalifikacje z zakresu 
przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji 
i selekcji pracowników. Nabyta wiedza i umiejętności dają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych 
przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego. Absolwent kierunku posiada 
wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na 
potrzeby rynku działalności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wiedzę z zakresu sprawnego 
i skutecznego zarządzania, przydatną do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i podjęcia stanowiska kierowniczego 
w różnych firmach.
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