
Wybierz prestiżowe  
i praktyczne studia,  
dzięki którym  
zdobędziesz dobrze  
płatną pracę!

Dlaczego Zarządzanie w WSE? 

Czy chciałbyś umieć zarządzać 
danymi? Czy często zadajesz 
pytania? Interesujesz się przyczy- 
nami różnych zjawisk? Czy chciałbyś  
zarządzać zespołem, prowadzić 
efektywne negocjacje i skutecznie  
komunikować się w międzynaro-
dowym środowisku pracy?  
A może interesujesz się designem 
lub projektowaniem i chcesz 
zdobyć umiejętności zarządzania 
zespołami kreatywnymi? 
Marzysz o pracy np. w branży 
marketingowej i chcesz zrozumieć 
funkcjonowanie działów kreacji? 
Jeżeli Twoja odpowiedź jest 
na TAK, wybierz innowacyjny 
kierunek Zarządzanie Strategiczne  
w WSE i zyskaj zawód przyszłości. 

Uzyskasz nie tylko solidną 
wiedzę z obszaru zarządzania 
strateticznego ale także szereg 
praktycznych umiejętności.
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język polski p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

język obcy nowożytny p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

wybrany przedmiot: j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura 
antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej,  
j. regionalny, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie,  
historia sztuki, historia muzyki

p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, 
uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.

Zasady rekrutacji na kierunek  
Zarządzanie strategiczne

Aplikacja na wybrany kierunek to tylko 5 prostych kroków:

Wybierz 
kierunek 
studiów

Wypełnij 
formularz 
zgłoszeniowy  
dostępny  
on-line

Wnieś 
wymagane 
opłaty i złóż 
dokumenty

1 2 3 4 5
Sprawdź 
wyniki  
rekrutacji

Podpisz 
umowę  
i rozpocznij 
wyjątkowe 
studia

od 15 kwietnia
do 31 lipca

Ścieżki kształcenia w ramach kierunku:

 zdobędziesz szerokie kompetencje,  
które pozwolą Ci podjąć pracę na różnych 
stanowiskach związanych z zarządzaniem, 
analityką czy technologią

 zdobędziesz umiejętności analityczne oraz 
zdolność logicznego i taktycznego myślenia, 
krytycznej oceny sytuacji, rozwiązywania 
problemów, prezentacji informacji, efektywnej 
komunikacji, szybkiego podejmowania decyzji  
i działania pod presją czasu

 będziesz pracować z nowoczesnymi  
narzędziami, takimi jak: 
bazy danych: MSSQL, Postgres, MySQL, MongoDB 
narzędzia BI: Power BI, Tableau, Jaspersoft 
analiza danych: Python oraz Sieci Neuronowe

 nauczysz się w praktyce wykorzystywać  
Sieci Neuronowe i Przetwarzanie Języka 
Naturalnego (NLP)

 połączysz studia z praktykami umożliwiającymi 
realizację projektów analitycznych w największych 
firmach i instytucjach, np. Alexander Mann 
Solutions, Project People, Krakowski Park 
Technologiczny, Wojewódzki Urząd Pracy 

Analityka biznesowa

(studia niestacjonarne zaoczne)

Uwaga!
We wrześniu możliwość uruchomienia II tury rekrutacji.

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym  
punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają 
ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program 
został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani  
na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę znajdują się  
na stronie www.wse.krakow.pl w zakładce Rekrutacja krok po kroku.

Pamiętaj, że...

Twoje przyszłe  
i miejsca pracy:

międzynarodowe firmy  
i przedsiębiorstwa

korporacje

centra outsourcingowe

działy rozwoju biznesu  
i analityki

jednostki administracji 
publicznej

studia projektowe, jako: 
project manager, account 
manager czy specjalista 
ds. innowacji

własna działalność   
(start-upy)

(studia niestacjonarne zaoczne)

Design Management

 nauczysz się zarządzać innowacjami, 
projektowaniem i zmianą w organizacji

 poznasz metodologię Design Thinking, dzięki 
której nauczysz się tworzyć strategie organizacji, 
rozwijać nowe produkty i usługi oraz zarządzać 
zespołami pracowniczymi

 nauczysz się zwinnych metodyk i narzędzi, które 
umożliwią Ci pracę z nietypowymi i kreatywnymi 
projektami (np. Agile, Scrum, Lean)

 nauczysz się realizować projekty badawcze, 
analizować wyniki oraz tworzyć rekomendacje 
związane z preferencjami i oczekiwaniami klienta

 nauczysz się zarządzać międzydyscyplinarnymi i 
międzykulturowymi zespołami

 zdobędziesz praktyczną wiedzę od najlepszych 
ekspertów w branży Design Management

 połączysz studia z praktykami w największych 
firmach, instytucjach oraz organizacjach 
pozarządowych

(studia w j. polskim lub w j. angielskim) (studia tylko w j. polskim)
ENGPL PL

Specjalności zostaną uruchomione w zależności od liczby 
zainteresowanych kandydatów.



www.wse.krakow.pl

al. Jana Pawła II 39A   |   31-864 Kraków
tel. 12 683 24 04, 07

rekrutacja@wse.krakow.pl

Zarządzanie strategiczne nastawione jest na przygotowanie 
absolwentów do pełnienia roli analityka, który potrafi zbudować 
wielowymiarowy obraz problemu, który otrzyma do opracowania. 
Kierunek ten wyposaża analityka w trzy główne umiejętności: 
analiza procesu i związanych z nim problemów, zarządzanie danymi 
z wykorzystaniem efektywnych narzędzi , uczenie się i adaptacja 
warsztatu pracy do zmian zachodzących w otoczeniu.

Przemysław Radziszewski

Opiekun merytoryczny kierunku  
Zarządzanie strategiczne


