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Załącznik do zarządzenia Rektora  
nr 14 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

 

CEL 

KURSU „RESPONSIBLE MANAGEMENT” 

 

Celem kursu jest podniesienie kompetencji 90 studentów Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie studiujących na kierunkach: finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz 

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (studiujących na trzecim, 

czwartym, piątym i szóstym semestrze studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia), 

w obszarze kompetencji analitycznych i komunikacyjnych.  

 

ORGANIZACJA 

KURSU „RESPONSIBLE MANAGEMENT” 

 

1. Program kursu obejmuje 79 godzin dydaktycznych. 

2. W jednej edycji kursu uczestniczy 6 osób. 

3. Czas trwania jednej edycji kursu to maksymalnie 4 miesiące. 

4. Rekrutacja jest otwarta dla studentów studiujących na trzecim, czwartym, piątym  

i szóstym semestrze studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia na kierunkach: 

finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz metody ilościowe w ekonomii i systemy 

informacyjne. Kandydaci są oceniani na podstawie następujących kryteriów: 

1) średnia z ocen w okresie 2 semestrów przed złożeniem aplikacji do kursu – 

maksymalnie 40 pkt; 

2) aktywność w ruchu studenckim (mierzona liczbą inicjatyw podejmowanych 

przez studenta w okresie 2 semestrów przed złożeniem aplikacji do kursu  

w kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich) – maksymalnie 40 

pkt; 

3) posiadanie doświadczenia zawodowego (mierzone okresem posiadanego 

doświadczenia zawodowego u pracodawców) – maksymalnie 20 pkt. 

Do uczestnictwa w kursie zostaną zakwalifikowane osoby, które zdobyły 

największą ilość punktów; pozostałe osoby zostaną wprowadzone na listy 
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rezerwowe według kolejności odzwierciedlającej ich pozycję w rankingu 

punktowym. 

5. Warunkiem zaliczenia kursu jest wypełnienie przez uczestnika bilansu kompetencji 

(przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu) oraz przygotowanie raportu 

zaliczeniowego i przedstawienie go przed komisją egzaminacyjną. 
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PROGRAM 

KURSU „RESPONSIBLE MANAGEMENT” 

 

 
Liczba 

godzin 

Blok 1. Zajęcia warsztatowe  

1. Responsible management 8 

2.   Opportunities in social entrepreneurship 4 

3.   Business development 4 

Blok 2. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów, realizowane w formie 

projektowej, w ramach zespołów projektowych 

1. Marketing 20 

2. Finanse 20 

3. Business development 20 

Blok 3. Przedstawienia raportu zaliczeniowego przed komisją egzaminacyjną 

Posiedzenie komisji egzaminacyjnej 3 

Razem 79 

 

 

 

 


