STUDIA ONLINE. SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC
The GAC Accredited Program
seal is a mark of Project
Management Institute, Inc.

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 6 SEMESTRÓW
SPECJALNOŚCI:
• Marketing i sprzedaż
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie biznesem
• Zarządzanie projektami w organizacji

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU

SPECJALNOŚĆ: MARKETING I SPRZEDAŻ

STUDIA ONLINE. ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

Otrzymasz niezbędne informacje potrzebne do pracy w działach marketingu oraz sprzedaży. Nauczysz się opracowywać
i wdrażać programy marketingowe, przygotowywać raporty z bieżących działań oraz współpracować z dostawcami usług
marketingowych. Poznasz najskuteczniejsze techniki sprzedaży, a także dowiesz się, jak budować i zarządzać zespołami
sprzedażowymi.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Zarządzanie marketingowe,
• Komunikacja marketingowa,
• Zarządzanie wiedzą,
• Zarządzanie sprzedażą,
• Techniki sprzedaży,
• Psychologia biznesu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• specjalista ds. marketingu,
• specjalista ds. sprzedaży,
• specjalista ds. obsługi klientów,
• przedstawiciel handlowy.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Rekrutacja, selekcja i adaptacja,
• Systemy motywacyjne,
• Zarządzanie wiedzą,
• Zarządzanie rozwojem pracowników,
• Systemy oceny pracowników,
• Psychologia biznesu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• specjalista ds. kadr i płac,
• specjalista ds. rekrutacji i projektów HR,
• specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

STUDIA ONLINE. ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

Nauczysz się efektywnie pozyskiwać i rozwijać kapitał ludzki organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu rekrutacji
i selekcji, motywowania, okresowego oceniania oraz kompleksowego rozwoju pracowników. Dowiesz się, czym jest i jak
realizować tzw. „twarde HR”.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE BIZNESEM

STUDIA ONLINE – ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

Ta specjalność przygotuje Cię do zarządzania własnym przedsiębiorstwem lub działem dowolnej organizacji. Dowiesz
się, jak przeprowadzać analizy strategiczne oraz jak tworzyć i wdrażać strategię i politykę organizacji w dynamicznym,
wielokulturowym otoczeniu biznesowym. Ponadto poznasz sprawdzone metody zarządzania ludźmi i budżetami, a także
komunikacji z klientami oraz partnerami.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Rekrutacja, selekcja i adaptacja,
• Systemy motywacyjne,
• Zarządzanie wiedzą,
• Zarządzanie rozwojem pracowników,
• Systemy oceny pracowników,
• Psychologia biznesu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• kierownicze stanowiska w organizacjach na poziomie
lokalnym, regionalnym lub globalnym.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

STUDIA ONLINE – ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

Jeżeli chcesz samodzielnie kierować projektami, ta specjalność pozwoli Ci zdobyć wiedzę właśnie z tego zakresu. Ponadto
dowiesz się, jak wykonywać funkcje wspomagające przy projektach i zarządzać nimi kompleksowo: od początkowej analizy,
przez planowanie, aż po realizację i późniejszą ewaluację.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Trendy zarządzania projektami,
• • Metodyka PMI I,
• • Zarządzanie wiedzą w projektach,
• • Metodyka PMI II,
• • Zwinne metodyki zarządzania,
• • Psychologia w zarządzaniu projektami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• project manager,
• specjalista ds. projektów.

The GAC Accredited Program
seal is a mark of Project Management Institute, Inc.

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

STUDIA ONLINE – ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

umiejętność
podejmowania decyzji
umiejętność skutecznego
komunikowania się, negocjowania
i przekonywania

umiejętność wyważonej
i kompetentnej oceny pracy
innych

umiejętność planowania,
organizacji, koordynacji
i kontroli realizacji projektów

umiejętności
interpersonalne
umiejętność
autoprezentacji i pracy
w zespole

umiejętność
diagnozowania
i rozwiązywania
problemów związanych
z zarządzaniem

kreatywność
i elastyczność

dobra organizacja
pracy własnej

zorientowanie na
osiągnięcie wyznaczonego
celu

PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH MOŻESZ KONTYNUOWAĆ
NAUKĘ NA NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH NA STUDIACH
MAGISTERSKICH:
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY
• Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku
międzynarodowym
• Zarządzanie marketingiem i sprzedażą w firmach
południowokoreańskich
• Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku
międzynarodowym

• Zarządzanie marketingiem w środowisku
międzynarodowym
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku
międzynarodowym
• Zarządzanie projektami e-biznesowymi w środowisku
międzynarodowym

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU
VISTULA
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300

vistula.edu.pl

@uczelniavistula

@uczelniavistula

uczelniavistula

uczelniavistula

