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Założenia do zmian w programie 

Założenia przyświecające zmianom: 

• Dostosowanie programu do zmian wynikających z wielodziedzinowej cyfryzacji i 

reindustrializacji gospodarki narodowej i globalnej 

• Nacisk na podejście projektowe i praktyczne w studiowaniu: 

• Zmniejszenie stosunku liczby pracowników naukowo-dydaktycznych do studentów 

(wymóg zewnętrzny - szansa) 

• Zmniejszenie udziału wykładów, na rzecz ćwiczeń, laboratoriów i projektów 

• Elitarność studiów z zakresu nauk o zarządzaniu (problem wizerunkowy nauk) 

• Zmiana paradygmatu kształcenia na krytyczno-emancypacyjny 

• Kadra akademicka jako partnerzy w uczeniu się 

• Internacjonalizacja uczelni – specjalności I i II stopnia w języku angielskim 

2 



3 Kształcenie I stopnia – stan obecny 

I 
stopień 

Specjalności I 
stopnia 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(inżynier) 

Ergonomia i 
bezpieczeństwo 

pracy 

Informatyka 
gospodarcza 

Zarządzanie 
innowacjami 

Zarządzanie 
produkcją 

Zarządzanie 
(licencjat) 

Informatyka 
gospodarcza 

Finanse i 
zarządzanie 

ryzykiem 

Kwalitologia i 
inżynieria 

jakości 

Zarządzanie 
strategiczne 

Profile I 
stopnia ZIIP 

technologie 
budowlane 

 
Wydział 

Inżynierii 
Lądowej 

technologie 
informatyczne 

 
Wydział 

Zarządzania 

technologie 
elektryczne 

 
Wydział 

Elektryczny 

technologie 
elektroniczne 

 
Wydział 

Elektroniki i 
Technik 

Informacyjnych 



4 Kształcenie II stopnia – stan obecny 

II 
stopień 

Specjalności II 
stopnia dla 

obu 
kierunków 

Zarządzanie 
Zarządzanie i inżynieria produkcji 

(magister) 

Gospodarka 
cyfrowa 

Przedsiębiorst
wo na 

rynkach 
międzynarod

owych 

Rynki i 
instytucje 
finansowe 

Systemy 
zarządzania 

bezpieczeńst
wem pracy 

Systemy 
produkcyjne i 

logistyczne 

Projakościow
e systemy 

zarządzania 

Transfer 
wiedzy i 

technologii 

Management 
of Sustainable 

Enterprise 
(tylko Z) 



5 Proces projektowania 

1. Sylwetki 
absolwentów 

2. Moduły 
kształcenia 

3. Projekty 4. Granulacja 
wiedzy 

5. Siatki 
przedmiotów 

Persony [etap 0] 
• Jak jednym zdaniem / frazą 

określić absolwenta? 
• Z punktu widzenia 

kandydata 
• Z punktu widzenia 

pracodawcy 



6 Kształcenie I stopnia – stan projektowany 

I 
stopień 

Specjalności I stopnia 

Persona 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(inżynier) 

Przedsiębiorczość 
technologiczna 

Inżynier - założyciel 
startupu 

technologicznego 

Inżynieria cyfrowa 

Inżynier - kierownik 
projektów IT 

Zarządzanie 
(licencjat) 

Zarządzanie 
procesami w 

przedsiębiorstwie 

Menedżer / 
analityk biznesu 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

w gospodarce 
cyfrowej 

Menedżer w 
gospodarce 

cyfrowej 

Enterprise in the 
Digital Age 

Digital Manager 



7 Moduły kształcenia – kierunek ZIIP – I stopień 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – moduły kierunkowe 

Zarządzanie 

P1. Projekt struktury i procesów zarządzania 

Inżynieria produkcji 

P2. Projekt procesu produkcyjnego 

Ekonomia 

P3. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięcia 

Moduły specjalności 

Przedsiębiorczość technologiczna 

Przedsiębiorczość 
technologiczna 

P4. Projekt startupu 
technologicznego 

Innowacje i 
technologie 

P5. Prototyp produktu z 
wykorzystaniem narzędzi IT 

Techniczne wsparcie 
marketingu i sprzedaży 

P6. Projekt internetowego 
systemu komunikacji i 

sprzedaży 

Inżynieria cyfrowa 

Kompetencje cyfrowe 

P4. Projekt systemu 
informatycznego 

IT w zarządzaniu 

P5. Projekt architektury 
korporacyjnej 

Zarządzanie projektami 
w IT 

P6. Projekt środowiska 
technicznego zarządzania 

projektem 



8 Moduły kształcenia – kierunek Z – I stopień 
Zarządzanie – moduły kierunkowe 

Zarządzanie 

P1. Analiza i ocena modelu zarządzania 

Marketing 

P2. Analiza i ocena strategii marketingowej 

Ekonomia 

P3. Analiza i ocena finansowa organizacji 

Moduły specjalności 

Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie 

Podejście procesowe 

P4. Projekt usprawnienia 
procesu biznesowego 

Przedsiębiorczość 

P5. Biznesplan / Model 
biznesowy 

Innowacje i 
technologie 

P6. Ocena przedsięwzięcia 
innowacyjnego 

Zarządzanie w gospodarce cyfrowej 

IT w zarządzaniu 

P4. Projekt wdrożenia 
systemu informatycznego 

[Cyber] + 
bezpieczeństwo 

P5. Projekt polityki 
bezpieczeństwa 

Podejście procesowe 

P6. Projekt usprawnienia 
procesu biznesowego 



Jak uzyskać tytuł zawodowy inż. / lic.? 9 

3 projekty kierunkowe 

+ 3 projekty na specjalności 

+ zdany egzamin dyplomowy 

= inżynier / licencjat 



10 Kształcenie II stopnia – stan projektowany 

II 
stopień 

Specjalności II stopnia 

Persona 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(magister) 

Innowatyka i 
zarządzanie rozwojem 

Menedżer rozwoju i 
innowacji 

Bezpieczeństwo i 
zarządzanie ciągłością 

działania 

Menedżer 
(cyber) 

bezpieczeństwa 

Zarządzanie 
(magister) 

Zarządzanie 
ekosystemem 

przedsiębiorczości 

Menedżer rozwoju 
przedsiębiorczości 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

w gospodarce 
globalnej 

Menedżer w 
przedsiębiorstwie 

międzynarodowym 

Global Enterprise 
Management 

Global Manager 



11 Moduły kształcenia – kierunek ZIIP – II stopień 
Zarządzanie i inżynieria produkcji – moduły kierunkowe 

Zarządzanie 

P1. Projekt optymalizacji procesów zarządzania 

Inżynieria produkcji 

P2. Projekt optymalizacji procesów produkcji 

Ekonomia 

P3. Plan finansowy przedsięwzięcia 

Moduły specjalności 

Innowatyka i zarządzanie rozwojem 

Innowatyka i 
zarządzanie rozwojem 

Innowacje i 
technologie Gospodarka cyfrowa 

Bezpieczeństwo organizacji i zarządzanie ciągłością 
działania 

Zarządzanie ryzykiem Bezpieczeństwo w 
organizacji 

Zarządzanie ciągłością 
działania 



12 Moduły kształcenia – kierunek Z – II stopień 
Zarządzanie – moduły kierunkowe 

Zarządzanie 

P1. Analiza i ocena strategii zarządzania 

Marketing 

P2. Projekty w zakresie odpowiedzialnego 
marketingu oraz marketingu cyfrowego 

Ekonomia 

P3.  Audyt przedsiębiorstwa 

Moduły specjalności 

Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynkach 
międzynarodowych 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem na 

rynkach 
międzynarodowych 

Innowacje i 
technologie Podejście procesowe 

Zarządzaniem ekosystemem przedsiębiorczości 

Ekosystemy 
przedsiębiorczości 

Innowacje i 
technologie 

Bezpieczeństwo i 
zarządzanie ryzykiem 



Jak uzyskać tytuł zawodowy magistra? 13 

3 projekty kierunkowe 

+ praca dyplomowa 

+ obrona pracy + egzamin 

= magister 



Dziękujmy za uwagę 
 
Wydział Zarządzania PW 
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