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Szanowni Państwo, 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy  
 

zaprasza do wzięcia udziału w studiach podyplomowych zorganizowanych wspólnie z Wydziałem 
Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  

 

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYMI I ŚREDNIMI 
PRZEDSIĘBIORSTWAMI  

 

Termin: 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć to marzec 2020 r.  
Studia odbywać się będą w trybie weekendowym, ze zjazdami ok. jeden raz w miesiącu. Planowany 
termin zakończenia studiów to marzec 2021 r. Łączna liczba godzin: 152.  
 
Miejsce zajęć: 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Gramatyka 10  
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków 
 
Studia skierowane są do kadry zarządzającej mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, w 
tym spółdzielniami, pracowników oraz innych osób, które chcą się przygotować do zarządzania takimi 
podmiotami.  
 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach 
sektora MŚP oraz przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, w tym spółdzielniach. Studenci mają 
możliwość wyboru dwóch ścieżek edukacji (spółdzielczość lub MŚP), a także szkoleń certyfikowanych: 
Audytor Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 lub AgilePM Foundation. 
 
Zarys programu: 

1. Program wspólny: 

 Zarządzanie innowacjami. 
 Pozyskiwanie i analiza danych. 
 Kierowanie zespołami. 
 Elementy zarządzania MŚP. 
 Budowanie marki pracodawcy. 
 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. 

2. Ścieżka spółdzielcza: 

 Historyczne i prawne uwarunkowania spółdzielczości w Polsce. 
 Spółdzielczość w Europie i na świecie.  
 Zarządzanie finansami spółdzielni. Inżynieria finansowa. Rachunkowość zarządcza w 

spółdzielczości.  

 Zarządzanie spółdzielnią. 
 Zarządzanie ryzykiem. 
 Kontrola w spółdzielczości. Lustracja.  

3. Ścieżka MŚP: 

 Projektowanie modeli biznesowych. 

http://www.zlsp.org.pl/
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 Zarządzanie projektami. 
 Zarządzanie ryzykiem. 

 E-biznes. 
 Biznes-plan. 
 Elementy rachunkowości zarządczej i controllingu w MŚP. 

4. Szkolenie certyfikowane do wyboru.  
Pozostałe szczegóły dotyczące programu, specyfiki ścieżek, wykładowców i wszelkie inne 
informacje, znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie studiów: 
 

www.nkzp.zarz.agh.edu.pl 
 
Zaświadczenia: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych AGH oraz certyfikat 
nadający uprawnienia w obszarze Agile PM lub Audytor Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 
(do wyboru).  
 
Cena:  
5700 zł. z VAT. 
Płatność możliwa w dwóch ratach: I rata – 3 500,00 zł; II rata – 2 200,00 zł. 
 
UWAGA! Studia podyplomowe zostały wpisane w Bazę Usług Rozwojowych prowadzoną przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Oznacza to, że osoby samozatrudnione jak i pracownicy 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają możliwość uzyskania  

dofinansowania nawet do 80 % kosztu studiów. 
 
Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz sposób ich rozliczania są określone na 
poziomie każdego województwa. 
 
Aby uzyskać informacje, jakie są możliwości wsparcia spółdzielni w pozyskaniu tych środków, 
skontaktuj się z Agencją Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP (tel.: 12/265-73-90, e-mail: 
joanna@spoldzielnie.org.pl ) lub z Delegatura Regionalną ZLSP.  
 
Warunki uczestnictwa: 
Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia, wymaganych dokumentów, etc. 
znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie studiów w zakładce „Rekrutacja”, pod poniższym linkiem: 
 

http://www.nkzp.zarz.agh.edu.pl/rekrutacja/ 
 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego 2020 roku!!! 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej 
ul. Gramatyka 10 
33-332 Kraków 
Tel.  12 617 42 22 
nkzp@zarz.agh.edu.pl 
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