MBA
in Public Management

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek
publicznych, jak i współpracującego z nimi świata biznesu.
Nasi słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach
ﬁnansowych, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego oraz rozwiną umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.
Dodatkowo ukończenie naszych studiów pozwoli naszym przyszłym absolwentom przedstawiać
swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Proﬁl słuchacza:
Program dedykowany jest osobom, które posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
i są zainteresowani zdobyciem nowych kwaliﬁkacji niezbędnych do podejmowania zadań zarządczych.
Program przeznaczony jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w
sektorze
publicznym – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach niebiznesowych: administracji
publicznej, służbie zdrowia, instytucjach kultury i oświaty itp.

Organizacja zajęć:
• czas trwania studiów: 3 semestry (listopad 2017 – listopad 2018)
• tryb niestacjonarny : 3-dniowe zjazdy weekendowe – część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej
• język: 100% polski
Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów
przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja
pracy końcowej o charakterze praktycznym.

Dyplom:
Absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów
Master of Business Administration
ze specjalnością Zarządzanie w Sektorze Publicznym
(MBA in Public Management) oraz ś wiadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz
Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK.

Koszt:
18 000 PLN (możliwość płatności w 3 ratach) + 500 PLN opłaty rekrutacyjnej
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www.ksb.uek.krakow.pl | Rakowicka 27, 31-510 Kraków

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA
STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH
• Wprowadzenie do studiów MBA
• Ekonomiczne podstawy pracy menedżera
• Zarządzanie ﬁnansami przedsiębiorstw

I

• Marketing w ujęciu relacyjnym
• Kulturowe podstawy zarządzania
• Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
publicznych – prawo gospodarcze, prawo rynku
kapitałowego, prawo pracy
• Integracja europejska. Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej
• Zarządzanie publiczne

ORGANIZACJA
I JEJ PROCESY
• Zarządzanie strategiczne w organizacji
sieciowej

II

• Technologiczne podstawy zarządzania
• Inżynieria ﬁnansowa
• Rachunkowość zarządcza i rewizja
ﬁnansowa w instytucjach publicznych
• Zarządzanie innowacyjnością
• Zarządzanie procesami w organizacji
• Strategie w organizacjach publicznych

MENEDŻER
I JEGO KOMPETENCJE
• Zasady ładu korporacyjnego
• Komunikacja społeczna

III

• Organizacja procesu zamówień publicznych
• Zarządzanie rozwojem osobistym
• Prawne i etyczne uwarunkowania pracy menedżera
• Analiza danych i proces decyzyjny
• Kurs do wyboru (szkolenie on-line)
• Seminarium dyplomowe (zintegrowany projekt
strategiczny)

Krakowska Szkoła Biznesu UEK zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć.
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