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PROFIL UCZESTNIKA
Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW
PEROSNALNYCH” adresowane są do osób pełniących funkcje dyrektorskie i kierownicze w
pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach
lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej takich funkcji.

CELE STUDIUM
Celem studiów jest zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i aplikowalnych
umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin
pokrewnych, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej
i umacnianie znaczenia działu personalnego. Konstrukcja programu realizuje powyższe cele
na poziomie organizacji, działu i jednostki. Położenie nacisku na kwestie strategiczne
i efektywnościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi dostarcza szerokiego spojrzenia na rolę
kapitału ludzkiego w organizacji i daje możliwość uczestnictwa w planowaniu, realizacji
i

ekonomicznej

ocenie

strategii

personalnej

firmy.

Na

ten

ekonomiczny

aspekt

funkcjonowania działu zasobów ludzkich zostanie zwrócona szczególna uwaga, ponieważ od
zdolności do oszacowania relacji "koszt-efekt" podejmowanych działań (np. programów
szkoleniowych) zależy rola działu personalnego w firmie. Przedmioty ukierunkowane na
rozwój umiejętności menedżerskich pozwolą na sprawniejsze zarządzanie podległymi
strukturami i budowanie karier zawodowych. Rozwój pracowników organizacji oparty na
diagnozie ich predyspozycji i zdolności oraz wykorzystaniu metod i technik zarządzania
wiedzą wzmocni konkurencyjność firmy w warunkach wzrostu znaczenia "miękkich" zasobów
organizacji.
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RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.



Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi



Polskie i unijne prawo pracy



Budowanie pozycji działu personalnego



Public Relations



Przywództwo



Budowanie zespołów



Diagnoza potencjału zawodowego i rozwój pracowników



Zarządzanie karierą



Zarządzanie wiedzą



Zarządzanie kompetencjami



Efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi



Spotkania z praktykami – przykładowe tematy



Kultura organizacyjna



Consulting personalny



Efektywność szkoleń



Motywowanie finansowe i pozafinansowe



Zarządzanie zmianą



Mobbing



Psychologiczne aspekty ZZL

ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania studiów: 2 semestry. Zajęcia będą się odbywały raz lub dwa razy w miesiącu
w soboty i niedziele w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym Centrum Edukacji Grupa
ORLEN w Płocku, al. F. Kobylińskiego 25.
WYMAGANE DOKUMENTY:

wypełniony formularz zgłoszeniowy

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

CV

1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG

kopia dowodu osobistego

kopia dowodu wpłaty wpisowego
INAUGURACJA ZAJĘĆ: październik 2011r.
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OPŁATY
Czesne za całość studiów wynosi 6 750 zł
(możliwość opłaty w dwóch ratach, z czego I rata – przed inauguracją).

Wpisowe – przed inauguracją – 150 zł na konto bankowe:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637
Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt.

REKRUTACJA*
Termin składania zgłoszeń: 30 września 2011r.
(ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń).
*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

INFORMACJE
Informacje dodatkowe można uzyskać:


telefonicznie: tel. (24) 365 86 26



w siedzibie Centrum Edukacji Grupa ORLEN; Płock, al. F. Kobylińskiego 25 pok. 29



osoba kontaktowa: Agnieszka Topa, e-mail: agnieszka.topa@centrumedukacji.pl

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Warunkiem zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (zależnie od
przedmiotu-jest to test, case, niezbyt obszerna praca pisemna).
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KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w Studiach Podyplomowych w zakresie:
"ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
DLA MENEDŻERÓW PEROSNALNYCH
I EDYCJA - PŁOCK"
organizowanych przez:
Szkołę Akademie Leona Koźmińskiego oraz Centrum Edukacji Grupa ORLEN

DANE OSOBOWE:
Nazwisko i imię: ...............................................................................Imię Ojca: ……………………………………………..…
Data urodzenia: …………………………………………………………PESEL:.……………………………………………….....
Obywatelstwo: ……………………………………Narodowość: ……………………Miejsce urodzenia: ………………….…...
ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica nr domu i mieszkania:………………………. ………………………………………………………………………………....
Miejscowość: .…………………Kod pocztowy:……………. Poczta:…………………….. ..Województwo: …………….….….
ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny od adresu zamieszkania):
Ulica nr domu i mieszkania:………………………. …………………………………………………………………………………..
Miejscowość: .…………………Kod pocztowy:……………. Poczta:…………………….. ..Województwo: …………….……...
MIEJSCE PRACY:
ZATRUDNIOWNY:

TAK

NIE

Pełna nazwa i adres zakładu pracy: …………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy:……………………… Poczta:…………………….. ..Województwo: …………………………………………….….
NIP zakładu pracy: ………………………………Zajmowane stanowisko: ……………. ………………………………………….
Staż pracy w latach:……………………………… Wielkość firmy:
Mikro, małe lub średnie (zatrudniające od 1 do 250 osób)
Duża (zatrudniająca powyżej 250 osób)

UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE
Nazwa uczelni: ………………………………………………………….Wydział: ………………………………………………..…
Specjalność: ………………………………….Data ukończenia:……………………… Uzyskany tytuł: …………………...........
KONTAKT:
Koszt udziału w studiach pokrywa: …………………………………………………………………………………………………..
Telefon – dom:…………………….. Telefon komórkowy:………………..............Adres e-mail: ………………………………..
W przypadku przyjęcia na studia dane będą przetwarzane w celu przekazywania informacji związanych z Tokiem i organizacją studiów
zgadzam się

REGULAMIN:
Przyjmuję do wiadomości, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 50,
03 – 301 Warszawa, dla wykonania obowiązków określonych w ustawie z dn. 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr
164, poz. 1365 ze zm.) oraz w innych przepisach prawa. Każdemu przysługuje prawo dostępu do odstępu do treści swoich danych i ich
poprawiania, jeśli okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe.

Akceptuję regulamin
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Ankieta:
Skąd dowiedziałeś się o Koźmińskim?
I.

Prasa
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Wprost
Polityka
Cogito
Perspektywy
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………

II. Internet
mailing
strona internetowa Uczelni
inne (jakie?) ……………………………………………………………………………

III. INFORMATORY EDUKACYJNE
Telbit
Perspektywy
ACI
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………..

IV. RANKINGI
Rzeczpospolita
Perspektywy
Polityka
Wprost
HomeMarket
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………...............
V. INNE
Znajomi
Rodzina
Prezentacja w szkole
Targi edukacyjne (podaj miasto) ………………………………………………………………….
Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………...
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