Załącznik nr 51 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo Własności Intelektualnej

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w
toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej,
wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ustawy o ochronie baz danych, a także wynikającymi z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu
naruszenia praw własności intelektualnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych
kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianiego prawa własności intelektualnej jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i
osobistych.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
kluczowe zasady rządzące poszczególnymi gałęziami prawa (cywilnego, administracyjnego i karnego)
pozostające w funkcjonalnym związku z prawem własności intelektualnej

relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym,
W2
kulturowym)
W3

w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne, w szczególności w zakresie prawa
własności przemysłowej, prawo autorskiego i praw pokrewnych, prawa prasowego i ochrony konkurencji.

W4

historię kształtowania się systemu prawa własności intelektualnej (norm, zasad, instytucji, agend)

W5

komptenencje organów i instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej w wymiarze krajowym,
regionalnym (w szczególności unijnym) i międzynarodowym

W6

zasady ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem regulacji krajowych, unijnych i
międzynarodowych

zasady funkcjonowania jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności zjawiska naruszania
W7
prawa i ich konsekwencje
W8 konieczność poszanowania zasad wolnej i uczciwej konkurencji
zasady funkcjonowania ochrony własności intelektualnej w szeroko rozumianych sektorach: kultury,
W9
mediów, sztuki
W10 podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych
W11 profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji prawniczych

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1 stosować przepisy prawa z zakresu własności intelektualnej
U2

U3

stosować ogólne zasady i konstrukcje właściwe dla poszczególnych gałęzi prawa (cywilnego, karnego,
administracyjnego) w procesie interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej
ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne związane z ochroną własności
intelektualnej, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne

identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne , które można zastosować dla rozstrzygnięcia
U4
określonego problemu prawnego, związanego z ochroną własności intelektualnej
U5

poszukiwać i analizować podstawowe informacje z baz danych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej
Polskiej oraz innych właściwych organów prowadzących stosowne rejestry

odniesienie do efektów z PRK

P6U_W
P6U_W, P6S_WG

P6S_WG, P6S_WK
P6U_W, P6S_WG

P6U_W, P6S_WG

P6S_WG, P6S_WK
P6S_WG, P6S_WK
P6S_WG, P6S_WK
P6S_WG, P6S_WK
P6S_WG, P6S_WK
P6S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P6S_UW, P6S_UK

P6U_U, P6S_UW
P6U_U, P6S_UW

P6U_U, P6S_UW

P6U_U, P6S_UW

U6 analizować przepisy polskiego prawa własności intelektualnej na tle przepisów prawnych innych państw
U7 wyszukiawać informacje o prawie polskim i zagranicznym
U8 łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin naukowych

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 zrozumienia wagi swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
K2 podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie
K3 zrozumienia zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich
K4

zrozumienia, iż jego decyzje i działania wpływają na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących
prawo

K1

dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego

P6U_U
P6U_U
P6U_U, P6S_UK

odniesienie do efektów z PRK

P6U_K, P6S_KK, P6S_KO
P6S_KK, P6S_KO
P6S_KK

P6S_KR
P6S_KK

Załącznik nr 52 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Prawo zamówień publicznych

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa zamówień publicznych i organizacji
procesu udzielania zamówień publicznych. Studia są najchętniej wybierane przez osoby zatrudnione w administracji publicznej. Zajęcia prowadzą
praktycy – sędziowie, członkowie KIO, pracownicy UZP, adwokaci, radcowie prawni.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
ma wiedzę w zakresie podstaw prawa i postępowania cywilnego, prawa handlowego, finansów publicznych
na tle innych nauk społecznych
zna i rozumie podstawowe pojęcia funkcjonowania organów władzy publicznej, zasady wykonywania przez
nie zadań publicznych i gospodarowania zasobami finansowymi
posiada podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu państwa, jego instytucji oraz zna i rozumie
zasady udostępniania informacji o administracji i sposobie wykonywania przez nie zadań publicznych
ma wiedzę w zakresie unijnych podstaw prawnych zamówień publicznych i relację pomiędzy regulacją
unijną a polską ustawą Prawo zamówień publicznych
ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązków i uprawnień zamawiających i wykonawców,
odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej zamawiających
ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje
ma gruntowną wiedzę na temat prawnych podstaw przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówień publicznych

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1 potrafi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego
potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu funkcjonowania administracji
U2
rządowej i samorządowej i wykonywanych zadań publicznych
potrafi prawidłowo zebrać i dokonać analizy materiałów niezbędnych do rozstrzygnięcia zagadnienia,
U3
problemu lub oceny danej instytucji
potrafi zaproponować rozwiązanie problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji,
U4
nauk prawnych i nauk pokrewnych
potrafi w podstawowym stopniu prognozować przebieg zjawisk prawnych oraz ekonomicznych związanych
U5
z wykonywaniem zadań publicznych oraz sposobem dysponowania środkami publicznymi
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i nauk ekonomicznych do
U6 zgodnego z prawem analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów związanych z wykonywaniem
funkcji pracownika lub urzędnika publicznego
potrafi poprawnie i logicznie uzasadniać przyjęte rozwiązania zagadnień objętych wybranym zakresem nauk
U7
o administracji, nauk prawnych i nauk ekonomicznych

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

ma świadomość ważności i zrozumienie procesu skutecznego komunikowania się, potrafi doskonalić oraz
uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego doskonalenia się
K2 wykazuje predyspozycje do efektywnego działania
wykazuje gotowość prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania zagadnień dotyczących funkcjonowania
K3
administracji publicznej zgodnie z zasadami prawa
K1

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UO
P7S_UO

P7S_UU
P7S_UU

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

Załącznik nr 53 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Studia prawa pracy

Ogólny opis studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej umożliwiają słuchaczom nabycie szerokiej wiedzy z
prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego), prawa ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwestii związanych z zarządzaniem
pracownikami.
Program studiów obejmuje zarówno omówienie i analizę zagadnień ogólnoteoretycznych jak: źródła prawa pracy, międzynarodowe standardy prawa
pracy czy zasady stosunków pracy wynikające z Konstytucji, jak i zagadnienia o charakterze praktycznym. Te ostatnie stanowią trzon programu studiów i
dotyczą takich problemów jak: zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, pojęcie i rodzaje umów o pracę, treść i zmiana treści umowy o pracę;
szczególna ochrona trwałości stosunku pracy i jego rozwiązania. Znaczna część wykładów poświęcona jest obowiązkom i uprawnieniom stron stosunku w
takich obszarach jak: wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy, ochrona danych osobowych, podróże służbowe. Osobne wykłady poświęcone są
zagadnieniom z zakresu zbiorowego prawa pracy, w trakcie których położono nacisk na relacje ze związkami zawodowymi. W ramach studiów
prowadzone są także zajęcia dotyczące procesowego prawa pracy i postępowania kontrolnego inspektora pracy. Specjaliści Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych omawiają w szerokim zakresie problematykę ubezpieczeń społecznych, w szczególności obowiązków ciążących na pracodawcach.
Proces dydaktyczny obejmuje zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi, orzecznictwem, jak i praktycznymi problemami pojawiającymi się w toku
stosowania regulacji prawa pracy.
Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej
pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę oraz
prawników zajmujących się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy. Ukończenie studiów pomaga w podniesieniu lub zmianie kwalifikacji
osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.
Dla uczestników przygotowano zestaw praktycznych materiałów pomocniczych, takich jak wzory umów i projekty pism przydatnych w praktyce
stosowania prawa pracy.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1

Słuchacz ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia
społecznego, ochrony pracy. Zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich.

W2

Słuchacz ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w
szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach.

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

Słuchacz potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce. Wykształca w
sobie umiejętność tworzenia umów, dokonywania czynności prawnych w sprawach personalnych. Potrafi
ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
U1 konsekwencje. Potrafi dokonać subsumcji w zakresie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym
prawem pracy. Posiada umiejętności prowadzenia mediacji i koncyliacji w ramach procedur irenicznych, w
sprawach dotyczących indywidualnych i kolektywnych konfliktów w środowisku pracy. Opanował sposoby
wypełniania dokumentacji, zarówno w zakresie prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych.
P7U_U, P7S_UW, P7S_UK
Słuchacz zna pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Potrafi umiejętnie wkomponować je
w swoją wypowiedź. Jest przygotowany do brania udziału w debatach i komunikowaniu się na tematy
specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Ze zrozumieniem czyta publikacje z zakresu praw
U2 pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i
zagranicznym. Opanował zasady posługiwania się systemami elektronicznymi, w szczególności typu LEX.
Dzięki temu potrafi przygotować podstawowe pismo procesowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.
Słuchacz uczy się właściwej organizacji pracy i pracy w zespole. Potrafi współdziałać z organami
U3
kolektywnymi, funkcjonującymi w stosunkach przemysłowych.
Słuchacz ma świadomość możliwości dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie opracować strategię
U4
swojego rozwoju i rozwoju innych osób.

P7S_UK, P7S_UU, P7S_UK
P7S_UU, P7S_UO, P7S_UK
P7S_UU, P7S_UO, P7S_UK

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

Słuchacz ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. Potrafi
spojrzeć na problemy w sposób kompleksowy, w kontekście przepisów i orzecznictwa sądów europejskich.
K1 Słuchacz opanował krytyczną analizę tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych. Pozyskał umiejętności w zakresie wykładni funkcjonalnej regulacji układowych i
wewnątrzzakładowych obowiazujących w systemie prawa pracy.
Słuchacz ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o
zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach.Wykazuje gotowość do podejmowania decyzji w
sprawach personalnych, rozwiazywania w drodze negocjacji sporów pracy. Słuchacz ma wiedzę na temat
K2
funkcjonowania organów pracy. Dotyczy to zarówno sądów pracy, jak i Kolegiów Arbitrażu Społecznego
oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Posiada kompetencje w zakresie współdziałania z organami rentowymi
(ZUS).
Słuchacz ma świadość wagi rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich
K3
kwalifikacji. Wie, jak ważne jest przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK

P7S_KO
P7S_KR, P7U_K

Załącznik nr 54 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa studiów podyplomowych

Dyplomacja kulturalna

Ogólny opis studiów podyplomowych
Wydziałowe studia podyplomowe Dyplomacja kulturalna prowadzone w Instytucie Europeistyki UJ będą miały charakter europeistyczny. Oznacza to, że
dominantą tematyczną proponowanych kursów/warsztatów i spotkań będzie dyplomacja kulturalna państw członkowskich UE oraz relacje zewnętrzne
Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), Partnerstwa Wschodniego oraz relacji transatlantyckich. Proponowane
studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie kształcenia kadr do prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarze kultury, zarówno na
poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym państw członkowskich UE, jak i na poziomie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WSZiB)
Unii Europejskiej. Wobec skomplikowanej struktury ustrojowej Unii pożądane stają się umiejętności wielopoziomowego zarządzania kulturą, nabycie
know-how w zakresie promocji zagranicznej (w tym pozaeuropejskiej), prowadzenia dialogu międzykulturowego z partnerami, budowanie procesów
pokojowych i pojednawczych, a także wiedza o stosunkach dyplomatycznych UE i rozumienie roli softpower w relacjach sąsiedzkich, transkulturowych i
transgranicznych. Absolwenta studiów z Dyplomacja kulturalna powinna cechować otwartość na świat i inne kultury; wysokie kompetencje
europeistyczno-polityczne oraz językowe, wrażliwość wielokulturowa, tolerancja oraz umiejętność strategicznego myślenia w aspektach globalnych.
Studia podyplomowe Dyplomacja kulturalna będą jedynymi Polsce studiami prowadzonymi w kierunku dyplomacji kulturalnej o charakterze
europeistycznym, a także jednymi z nielicznych tego typu w Europie.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest wysoko oceniany w uczelnianych rankingach dorobku naukowo-dydaktycznego w Polsce.
Dysponuje kadrą badaczy i dydaktyków doskonale przygotowanych do realizowania przedsięwzięcia z zakresu dyplomacji kulturalnej. Kadrę studiów
tworzyć będą pracownicy naukowi Wydziału Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ (kierunków: europeistyka, stosunki międzynarodowe,
politologia, amerykanistyka, studia międzykulturowe), specjaliści w różnych dziedzinach kultury, praktycy z instytucji partnerskich oraz wybitne
osobistości świata kultury i polityki. Zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi metodami pracy indywidualnej oraz zespołowej poprzez: warsztaty
interaktywne, prace projektowe, casestudies, oceny espertyz i strategii softpower, a także prace na retoryką wypowiedzi publicznych, paneli dyskusyjnych
oraz informacji, metodami korespondencji dyplomatycznej itp. Metodą prowadzenia studiów jest połączenie nauczania uniwersyteckiego z praktyką
działania współczesnych organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury oraz jednostkami dyplomatycznymi.
W związku z realizacją programu podjęta zostanie w perspektywie czasowej współpraca z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Instytutem Adama
Mickiewicza, ambasadami, konsulatami, zagranicznymi instytutami kultury w Polsce, Akademią Dyplomatyczną MSZ oraz MSZ jako członkiem EUNIC,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Celem współpracy będzie aranżacja spotkań i seminariów z przedstawicielami tych instytucji,
umożliwienie studentom realizacji projektów (np. opieka merytoryczna nad projektem) oraz odbycia praktyk. Ważną częścią programu będą
wykłady/spotkania otwarte z Wybitnymi Osobistościami, osobami kierującymi instytucjami i organizacjami i kierownikami wybranych projektów
(przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagranicznych instytutów kultury w Polsce oraz polskich instytutów kultury za granicą, ważnych instytucji
kultury, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), ludźmi kultury i artystami.
Studenci będą również zapraszani i zachęcani do udziału
Podczas studiów studenci nabędą nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, ale także zdobędą praktyczne umiejętności konieczne przy
realizacji projektów kulturalnych, wypełnianiu protokołu dyplomatycznego, negocjacjach i budowania dialogu międzykulturowego. Zapoznają się z
działalnością instytucji i organizacji dyplomatycznych na szczeblu UE, Polski, samorządów i organizacji pozarządowych. Częścią programu studiów będą
wyjazdy studyjne: do instytucji europejskich (Bruksela) oraz do Warszawy (MSZ, IAM). Jednym z elementów pracy dyplomowej będzie realizacja
projektu we współpracy z wybraną instytucją.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy procesów społecznych, kulturowych, politycznych i
ekonomicznych na obszarze kontynentu europejskiego. Student rozumie pojęcia i regulacje dotyczące
ochrony własności intelektualnej, praw autorskich, rewindykacji dóbr kultury oraz generalnie relacji
miedzykulturowych w UE i poza UE.
P7S_WK

W2

powiązania miedzy dziedzinami nauki, potrafi je praktycznie wykorzystać. Rozumie aksjologiczny i
kulturowy kontekst soft power w dyplomacji publicznej. Zna jego praktyczne zastosowanie.

P7U_W

doktryny i ideologie determinujące rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście
historycznym, politycznym i społecznym. Rozróżnia najważniejsze teorie stosunków międzynarodowych
W3
oraz teorie soft power. Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie kultury, integracji oraz komunikacji
międzykulturowej. Potrafi ocenić możliwości zastosowania w praktyce nabytej wiedzy.
P7S_WG

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

odniesienie do efektów z PRK

stosując metody typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów potrafi wyjaśniać i
U1 prognozować rolę procesów mających miejsce na kontynencie europejskim, w szczególności w Unii
Europejskiej. Potrafi rozwiązywać problemy polityczne w warunkach złożonych.

U2

pracowac w zespole międzynarodowym, dzielić zadania i rozwiązywać problemy. Potrafi publicznie
prezentować osiągnięcia zespołu. Posługuje się językami obcymi.

P6U_U

P7S_UU

wyszukuje, selekcjonuje, identyfikuje i poddaje krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane i
elektroniczne związane z dyscyplinami nauki właściwymi na kierunku studiów. Potrafi formułować
U3 problemy badawcze i badać procesy polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe w wymiarze europejskim.
Potrafi również przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim jak i obcym – wiedzę
dotyczącą mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach europejskich.
P7S_UW

U4

potrafi samodzielnie planować a także realizować proces poszerzania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności
i kwalifikacji związanych ze studiami europejskimi i dyplomacją kulturalną. Potrafi wykorzystać w
komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i
stanowiska w zakresie dyplomacji UE oraz dyplomacji kulturalnej.
P7S_UK

LP

K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do efektów z PRK

aktywności zawodowej w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także na poziomie lokalnym, które
zajmują się problematyką europejską i duplomacją kulturalną.
P7S_KO

K2

przestrzegania zasad etyki zawodowej, oraz wymagania tego od innych, ma świadomość odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych, wagi pozytywnych relacji międzyludzkich i poprawnych stosunków sąsiedzkich.

P7U_K
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa studiów podyplomowych

Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności osobom chcącym działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Największy nacisk jest położony na zagadnienie współpracy międzysektorowej obejmującej
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa oraz instytucji kultury a także przedsiębiorstw. Umiejętności
nawiązywania i koordynowania partnerstwa między różnymi podmiotami stanowią istotne kompetencje lidera społecznego we współczesnym
zdywersyfikowanym świecie cechującym się rosnącą specjalizacją. Dlatego przygotowany program studiów podyplomowych nie sprowadza się jedynie
do problematyki zarządzania projektami społecznymi, ale podejmuje też kwestie edukacji obywatelskiej i historycznej, społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz roli mediów społecznościowych i kampanii społecznych. Dzięki takiemu doborowi treści kształcenia oferowany program studiów
podyplomowych pozwala przekazać wiedzę o kluczowych obszarach działania lidera społecznego. Z tego powodu adresatami, do których skierowane są
studia, mogą być zarówno osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, szkolnictwie oraz instytucjach kultury chcące pogłębić swoje kompetencje w
zakresie problematyki współpracy międzysektorowej, jak i osoby bez tego rodzaju doświadczeń, które chcą zostać liderami społecznymi lub animatorami
społeczności lokalnych. Tak pojmowany program studiów wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której postuluje się, aby zachowując
dziedzictwo pokoleń, budować trwałe relacje ze społeczeństwem.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych
dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i dziedzictwa wielokulturowego.
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady przygotowywania i zarządzania różnymi formami
W2 projektów społecznych, kampanii społecznych, akcji informacyjnych, organizacji i współpracy
międzysektorowej.
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne, etyczne, społeczne i kulturowe
W3 uwarunkowania realizacji projektów społecznych, współpracy międzysektorowej i organizacji kampanii
społecznych.
W1

LP

U1

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w projektowaniu i zarządzaniu projektami i
kampaniami społecznymi oraz współpracą międzysektorową.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW

Absolwent potrafi komunikować się w kontekście zawodowym i akademickim z użyciem specjalistycznej
U2 terminologii na temat problemów dotyczących dziedzictwa kulturowego, społeczeństwa obywatelskiego,
współpracy międzysektorowej oraz zarządzania projektami i kampaniami społecznymi.

P7S_UW

Absolwent potrafi samodzielnie planować, moderować, animować i ewaluować pracę indywidualną oraz w
U3
zespole.

P7S_UO

LP
K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Absolwent zna ograniczenia posiadanej wiedzy i rozumie znaczenie własnego rozwoju w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

K2 Absolwent gotowy jest do działań na rzecz dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego.
Absolwent gotowy jest do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym do przestrzegania zasad
K3
etyki zawodowej i wymagania tego od innych.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KR
P7S_KO
P7S_KR
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa studiów podyplomowych

Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami.
Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych
sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki
i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w
środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w
stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.
Studia adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych
przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.
Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w znaczący sposób wpłyną na rozwój osobisty i profesjonalny absolwentów.
Będą pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.
Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia o współczesnych Chinach ułatwią absolwentom pracę w środowisku
biznesowym, urzędniczym, mediów oraz innych zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej
ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej. Absolwent Studiów podyplomowych Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka,
gospodarka to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer, świadomy lider współpracy ze współczesnymi Chinami.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
Posiada wiedzę o historii Chin
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania struktur politycznych w Chinach.
Ma rozszerzoną wiedzę na temat norm społecznych w cywilizacji chińskiej
Posiada wiedzę o chińskiej kulturze i jej znaczeniu dla relacji z Chinami.
Posiada wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki Chin
Zna instytucjonalne i formalnoprawne zasady współpracy gospodarczej Polski i Chin
Posiada wiedzę na temat przeobrażeń społeczeństwa chińskiego w okresie reform

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do budowy kontaktów biznesowych z chińskimi partnerami.
U2 Potrafi w podstawowym zakresie komunikować się z otoczeniem w języku chińskim.
U3 Analizuje relacje z Chinami na różnym poziomie struktur społecznych.
Potrafi projektować przedsięwzięcie gospodarcze z uwzględnieniem chińskiego charakteru prowadzenia
U4
biznesu.
U5 Negocjuje uwzględniając chińskie zasady i specyfikę prowadzenia tego typu rozmów.
U6 Rozpoznaje twory chińskiej kultury i sztuki oraz wykorzystuje te wartości w pracy zawodowej.
U7 Potrafi zaplanować imprezę turystyczną, której tematem są Chiny.
U8 Potrafi zaplanować imprezę kulturalną, której tematem jest cywilizacja Chin.

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

Ma pogłębioną świadomość specyfiki pracy w grupie międzykulturowej.
Potrafi zarządzać zespołem uwzględniając chińskie normy społeczne.
Jest gotowy w podstawowym zakresie do uczestniczenia w relacjach politycznych z Chinami
Jest gotowy w podstawowym zakresie do uczestniczenia w relacjach gospodarczych z Chinami.
Jest gotowy w podstawowym zakresie do uczestniczenia w relacjach społecznych z Chinami.
Jest gotowy do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych zajmujących się Chinami.
Jest świadomy konieczności ciągłego rozwoju i doskonalenia wiedzy, umiejętności istotnych dla współpracy
K7
z Chinami.
K1
K2
K3
K4
K5
K6

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO

odniesienie do efektów z PRK

P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
P7U_K, P7S_KK, P7S_KO
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach

Ogólny opis studiów podyplomowych
Program studiów podyplomowych Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach odpowiada na lukę edukacyjną , która w tym zakresie występuje na
polskim rynku. Aczkolwiek polscy przedsiębiorcy chętnie chcieliby importować/eksportować towary z/do Chin, to brakuje na naszym rynku jednolitej
oferty edukacyjnej obejmującej wspólnie prawne, administracyjne, ekonomiczne oraz kulturowe uwarunkowania mechanizmów, z jakimi związany jest
obrót towarowy z Chinami. Co więcej, brakuje również oferty dotyczącej uwarunkowań różnego typu, a związanych z przywozem chińskich towarów do
Unii Europejskiej. Jest także faktem, że nasi przedsiębiorcy poszukują ponadto możliwości zaangażowania swojego kapitału w Chinach, w tym z
wykorzystaniem instrumentów, którymi dysponuje Unia Europejska. Istniejąca luka związana z możliwością podjęcia działalności gospodarczej
bezpośrednio w Chinach a stanem odpowiedniej wiedzy u polskich przedsiębiorców uderza szczególnie w zestawieniu ze stanem wiedzy przedsiębiorców
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Więksi przedsiębiorcy, którzy już są obecni na rynku chińskim (głównie w celu importu chińskich towarów) próbują co prawda ulokować swój kapitał w
Chinach, ale jest to niezwykle trudne z uwagi nie tylko na prawne trudności regulacyjne, ale również z powodu różnic kulturowych związanych
z możliwymi sposobami zainwestowania kapitału w tym kraju. Rónocześnie daje się zaobserwować, że w Krakowie systematycznie wzrasta liczba
oddziałów światowych korporacji, które lokują tutaj swoje działy administracyjne. Często w zakresie swoich zadań pracownicy tych korporacji są
zobligowani do współpracy z przedsiębiorstwami, które ulokowane są w Chinach. Okazuje się, że podstawową trudnością dla polskich pracowników we
współpracy z Chińczykami jest oprócz bariery językowej (Chińczycy często słabo komunikują się po angielsku) właśnie bariera zrozumienia specyfiki
Chin. Polskim pracownikom trudno jest bowiem zrozumieć sposób zaangażowania Chińczyków w realizację różnego rodzaju projektów. Trudno im także
zdobyć zaufanie chińskich partnerów, choćby ze względu na brak cierpliwości, czy też chęci poświęcenia większej ilości czasu na rozwój relacji z
chińskimi kolegami. Brak zatem stosownego know-how poważnie osłabia, już na wstępie, szanse polskich pracowników, którzy pozostawieni często sobie
samym, muszą - z mniejszym lub większym powodzeniem - poszukiwać rozwiązań na przełamanie bariery we współpracy z firmami w Państwie Środka.
Grupę docelową programu przedmiotowych studiów podyplomowych stanowią:
1) Mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć współpracę z Chinami w zakresie obrotu towarowego;
2) Więksi przedsiębiorcy, którzy chcą ulokować kapitał w Chinach;
3) Pracownicy korporacji, którzy na bieżąco współpracują z Chińczykami w ramach projektów zleconych im przez pracodawcę, a borykających się z
barierą kulturową (np. w ramach projektów IT);
4) Pracownicy działów HR w zakresie migracji europejskich pracowników do Chin i chińskich pracowników do UE;
5) Samorządowcy, którzy nawiązali lub chcą nawiązać partnerstwo z analogicznymi podmiotami w Chinach.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę na temat obecności gospodarczej Unii Europejskiej i Polski w Chinach
W2 Ma rozszerzoną wiedzę na temat obecności gospodarczej Chin w Unii Europejskiej i Polsce
W3 Ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach
W4 Zna warunki związane z eksportem wybranych towarów do Chin z Unii Europejskiej
W5 Zna warunki związane z importem wybranych towarów z Chin do Unii Europejskiej
W6 Posiada wiedzę na temat podstaw wybranych chińskich gałęzi prawa

LP

U1

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Potrafi zorganizować przedsięwzięcie biznesowe związane z importem chińskich produktów do Unii
Europejskiej

Potrafi zorganizować przedsięwzięcie biznesowe związane z eksportem chińskich produktów do Unii
U2
Europejskiej
U3 Potrafi okreslić zapotrzebowanie związane z założeniem działalności gospodarczej w Chinach
U4 Potrafi przeanalizować umowę handlową zawieraną z chińskim partnerem handlowym
Analizuje ryzyko gospodarcze związne z realizacją projektu biznesowego w Chinach lub z udziałem
U5
chińskiego kapitału
U6 Negocjuje uwzględniając specyfikę chińskich uwarunkowań kulturowych i gospodarczych

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W
P7U_W
P7U_W
P7U_W
P7U_W
P7U_W

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UO

P7S_UO
P7U_U
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UK

U7 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do podnoszenia jakości relacji biznesowych z chińskimi partnerami
P7S_UW

LP

K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do efektów z PRK

Ma pogłębioną świadomośc specyfiki współpracy z chińskimi partnerami gospodarczymi oraz potrafi
zorganizować pracę zespołu z przedstawicielami chińskich partnerów
P7S_KK

Jest gotowy do uczestniczenia w projektach realizowanych przez chińskich kontrahentów w Unii
K2
Europejskiej

P7S_KO

K3 Jest gotowy do prowadzenia negocjacji handlowych z chińskimi kontrahentami
P7S_KR
K4 Jest gotowy do koordynacji zespołu pracującego z chińskimi partnerami
P7S_KO
Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy i umiejętnośi związanych z prowadzeniem działalności
K5
gospodarczej w Chinach

P7S_KR

Załącznik nr 58 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa studiów podyplomowych

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Ogólny opis studiów podyplomowych
Dwusemestralne studia podyplomowe, realizowane w wymiarze 180 godzin, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką
profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników
instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory, a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą
specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia
pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajęcia, w
dużej części o charakterze praktycznym i warsztatowym, realizowane są w dobrze wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pracowniach i czytelniach BJ i Archiwum Narodowego w Krakowie, z dostępem do zróżnicowanych
kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.
Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej i zatrudnienia w różnych instytucjach, przede wszystkim w bibliotekach
naukowych i specjalnych, archiwach, muzeach i innych instytucjach, które gromadzą, dokumentują i udostępniają kolekcje dawnej książki, zbiory
specjalne i archiwalia, a także w instytucjach naukowych podejmujących badania nad dziejami i kulturą książki oraz placówkach księgarskich
specjalizujących się w obrocie książką antykwaryczną.
Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 18 godzin dydaktycznych (dla 1
słuchacza); zajęcia rozpoczynają się w piątki po południu i trwają do niedzieli włącznie. Zajęcia odbywają się na III Kampusie UJ oraz w Bibliotece
Jagiellońskiej. Studia zaczynają się od semestru zimowego i są kontynuowane w semestrze letnim.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

Dzieje książki i jej funkcje społeczne
Podstawy metodologii badań naukowych z zakresu bibliologii, historii i archiwistyki
Rolę ksiegozbiorów historycznych, zbiorów specjalnych i archiwaliów w dziedzictwie kulturalnym
Wybrane kolekcje księgozbiorów hist., zbiorów specjalnych i archiwaliów w Polsce i na świecie
Wybrane instytucje dokumentujące polskie dziedzictwo książkowe i archiwalne
Tradycyjne i elektroniczne zasoby informacji o dawnej książce, zbiorach specjalnych i archiwaliach
Zasady organizacji kolekcji dawnej książki, zbiorów specjalnych i archiwaliów w polskim systemie
W7
bibliotecznym i archiwalnym

P6U_W
P6S_WG
P6U_W
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG

W8 Zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zbiorów specjalnych w bibliotekach
Podstawowe zagadnienia związane z ochroną, konserwacją i digitalizacją kolekcji dawnej książki, zbiorów
W9
specjalnych i archiwaliów
W10 Stan i rolę rynku książki antykwarycznej w Polsce

P6S_WG

W1
W2
W3
W4
W5
W6

LP
U1

U2
U3
U4
U5
U6

LP
K1
K2
K3
K4
K1

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

P6S_WG

P6S_WG
P6U_W

odniesienie do efektów z PRK

Okreslić specyfikę różnych kategorii zbiorów hist., specjalnych i archiwaliów
Dokonać opisu i analizy zbiorów i pojedynczych dokumentów przy zastosowaniu adekwatnej terminologii i
wiedzy z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i archiwistyki
Zastosować podstawowe metody z zakresu bibliologii, historii i archiwistyki w działalności badawczej i
profesjonalnej
Określić podstawowe problemy związane z organizacją i kształtowaniem narodowego zasobu bibliotecznego
i archiwalnego
Zaplanować i zrealizować podstawowe procesy obejmujące różne kategorie zbiorów specjalnych w
bibliotekach
Objasnić rolę i mechanizm obrotu książką antykwaryczną w społecznym obiegu książki

P6S_UO
P6S_UW

Kompetencje społeczne

odniesienie do efektów z PRK

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Akceptacji dawnej książki, zbiorów specjalnych i archiwaliów jako ważnego składnika dziedzictwa
kulturalnego
Rozwijania badań naukowych oraz propagowania wiedzy o zbiorach i dokumentach mających szczególną
wartość historyczną, naukową i kulturalną
Ciągłego, samodzielnego rozwijania wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie kultury
książki
Aprobowania aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz gromadzenia, dokumentowania i zachowania
pismienniczego dziedzictwa kulturalnego
Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6U_U

P6U_K
P6S_KK
P6S_KK
P6U_K
P6S_KR

K2

Przestrzegania zasad etyki zawodowej

P6S_KR

Załącznik nr 59 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa studiów podyplomowych

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Ogólny opis studiów podyplomowych
W toku studiów uczestnik nabywa niezbędnych kompetencji do prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. W ramach studiów z
zakresu kontroli zarządczej słuchacz nabywa kompetencji rozumienia i identyfikowania celów organizacji, oceniania specyfiki ryzyka
charakterystycznego dla otoczenia, w którym działa instytucja publiczna, wskazywania zewnętrznych uregulowań oraz identyfikowania różnych potrzeb
reprezentowanych przez interesariuszy. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje niezbędne kompetencje do prowadzenia kontroli zarządczej w JSFP.
Główne cele kształcenia:
1. Przedstawienie problematyki praktycznego zastosowania standardów kontroli zarządczej przez jednostki sektora publicznego. Kształcenie
profesjonalnych kadr zajmujących się zarządzaniem w organizacjach publicznych.
2. Przekazanie teoretycznych podstaw i praktycznych rozwiązań z zakresu procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych.
3. Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania publicznego.
4. Podwyższenie indywidualnych kompetencji słuchaczy polegających na zarządzaniu organizacjami publicznymi w sposób efektywny, skuteczny,
oszczędny

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 organizację i zasady kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz warunki i metody zarządzania
sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji zadań
W2
publicznych
W3 zakresu kontroli zarządczej
W4 pojęcia i zasady ochrony informacji niejawnych i prawa autorskiego

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1 zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy wiedzy o kontroli zarządczej
U2 posługiwać się normami i standardami związanymi z kontrolą zarządczą w sektorze publicznym
U3 skutecznie zorganizować i przeprowadzić proces rekrutacji pracowników
samodzielnie analizować możliwości zastosowania kontroli zarządczej i sformułować kierunkowe
U4
propozycje doskonalenia działań w powyższym zakresie
posługiwać się strategiami negocjacyjnymi, technikami negocjacyjnymi, sposobami radzenia sobie ze
U5
stresem, technikami wizualizacyjnymi

LP

K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
skutecznego wykorzystania i rozwijania kompetencji interpersonalnych takich jak: współpraca, umiejętności
negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów

K2 komunikowania się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy
K3 świadomomego docenienia ważności i zrozumienia etycznej postawy oraz wrażliwości społecznej

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

Załącznik nr 60 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa studiów podyplomowych

Lean Management oraz Lean Office

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie
zarządzania zgodnie z koncepcją Lean Management. Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról
menedżera Lean, lidera zespołów usprawniających oraz facyllitatora Lean w organizacjach (usługowych oraz produkcyjnych – w zależności od wybranej
specjalności).
Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją Lean
Management oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego
komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy.
W programie uwzględniono przedmioty rozwijające umiejętność kreatywnego myślenia.
Kształcenie na studiach podyplomowych Lean Management oraz Lean Office wpisuje się w misję oraz strategię Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej poprzez dbanie o najwyższy poziom kształcenia, dostosowanie programu kształcenia do zmieniających
się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i oczekiwań słuchaczy, a także poprzez uwzględnienie w programie kształcenia zagadnień dotyczących
najważniejszych problemów współczesnych organizacji i propozycji ich rozwiązywania w oparciu o koncepcję zarządzania, jaką jest Lean Management.
Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są
jednocześnie praktykami w obszarze zarządzania procesami i Lean Management oraz przez praktyków pochodzących z sektora usług i produkcji.
Odpowiednio dobrana kadra jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia oraz zapewni aktualność przekazywanej wiedzy zarówno w wymiarze
akademickim jak i praktycznym. Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office są studiami oryginalnymi i jednostkowymi w skali
Uniwersytetu.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 Rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z koncepcją lean management
Zna i rozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych
W2
zgodnie z koncepcją lean management
Zna i rozumie istotę zarządzania procesowego, wie jak opisywać procesy zachodzące w organizacji oraz jak
W3
je mierzyć
W4 Wie w jaki sposób należy motywować pracowników do zmian
W5 Zna miejsce koncepcji lean management w zarządzaniu jakością
W6 Rozumie na czym polega zarządzanie projektami

LP

U1
U2
U3
U4
U5

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Potrafi opisać i poddać krytyce różne aspekty funkcjonowania organizacji zarządzanych zgodnie z koncepcją
lean management
Potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru lean management
Ma umiejętność dobrania odpowiednich instrumentów (metod , technik, narzędzi) lean management do
osiągnięcia założonych celów przez organizację
Umie zastosować pozyskaną wiedzę z zakresu lean management w praktyce
Posiada umiejętność myślenia procesowego

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

W sposób poprawny posługuje się terminologią z dyscypliny nauk o zarządzaniu, jasno wyraża swój punkt
widzenia
K2 Ma świadomość ważności rozwoju zarówno jednostki, jak i grupy dla sukcesu organizacji
Wykazuje gotowość do uzupełniania i poszerzania zdobywanej wiedzy i umiejętności, stara się
K3
interdyscyplinarnie łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz dyscyplin nauki
K1

K4 Wykazuje gotowość do pracy w grupach, potrafi pracować w grupach, współtworzyć je bądź nimi zarządzać
Potrafi właściwie motywować zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej
efektywnej pracy
K2 Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów organizacji
K1

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WK, P7S_WG, P7U_W
P7S_WG
P7S_WK, P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK, P7S_WG
P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U, P7S_UW, P7S_UK
P7S_UW, P7S_UO
P7S_UW, P7S_UO
P7U_U, P7S_UK, P7S_UU
P7S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P7U_K, P7S_KK
P7U_K
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_KO

