Piotrków Trybunalski, 2018-03-08

INFORMACJE DOTYCZĄCE KIERUNKU
ZARZĄDZANIE
Kierunek Zarządzanie prowadzony jest przez Katedrę Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych, który to Wydział jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w różnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje od 35 lat.
W skład Wydziału Nauk Społecznych (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) wchodzą również: Instytut
Nauk Pedagogicznych, Katedra Ekonomii oraz Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.
W Katedrze Zarządzania zatrudnionych jest dziewięciu pracowników. Kierownikiem Katedry
jest prof. dr hab. Sławomir Juszczyk. Katedra Zarządzania prowadzi kształcenie na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia). Kierunek ten został utworzony w dniu 13 grudnia 2007 roku. Od tego
czasu studia ukończyło 536 studentów. Idea programowa kierunku ewoluowała z początkowo ogólnoakademickiego do obecnie realizowanego profilu praktycznego.
Profil praktyczny realizowany jest od roku akademickiego 2016/2017 w oparciu o uchwałę
Senatu UJK nr 80/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów
kształcenia dla studiów wyższych… oraz Uchwałę Nr 73/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie dostosowania profilu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie.
Od roku akademickiego 2017/2018 wprowadzono zmodyfikowane efekty kształcenia dla
kierunku Zarządzanie na profilu praktycznym na poziomie studiów I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na mocy Uchwały Nr 60/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 maja 2017 roku. Efekty kierunkowe zostały odniesione do uniwersalnych charakterystyk dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6 oraz charakterystyk drugiego stopnia dla obszaru kształcenia
w zakresie nauk społecznych dla profilu praktycznego i poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Przyjęte efekty kształcenia uwzględniają zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych niezbędnych w działalności zawodowej, co znajduje potwierdzenie w kartach przedmiotów. Wszystkie przedmiotowe efekty kształcenia znajdują odniesienie do efektów kierunkowych.
W realizacji podstawy programowej uczestniczą nauczyciele akademiccy jak i praktycy. Duży
nacisk, zwłaszcza w przypadku kierunku Zarządzanie kładzie się na współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz współpracę z innymi ośrodkami akademickimi. Kierunek Zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych Piotrkowskiej Filii UJK umożliwia studentom zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji składających się na zachowania kierownicze wynikające zarówno z bieżących, jak i przewidywanych w przyszłości potrzeb rynku krajowego i międzynarodowego.
Działania na kierunku Zarządzanie w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w całości wpisują się w nurt misji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Misja ta odwołuje

się słów Patrona, który podkreślał rolę wspólnych działań w służbie wartości uniwersalnych takich jak
dobro, mądrość i prawda.
Ważnym elementem kształcenia jest umiejętność wykorzystywania przez naszych absolwentów
narzędzi, metod i technik planowania, symulacji finansowych, organizowania oraz koordynowania
działań biznesowych. Istotną składową cech absolwenta tego kierunku są także umiejętności pełnienia
funkcji kierowniczych na różnych szczeblach operacyjnego zarządzania w firmach i instytucjach.
Ważne są przy tym umiejętności interpersonalne, praktyczne, koncepcyjne, twórczego myślenia i działania związanego z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia rynkowego.
W procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie w Piotrkowie Trybunalskim zwracana jest uwaga
także na umiejętności dodatkowe, takie jak: znajomość technik komputerowych, języka obcego, nawyki do pracy zespołowej. Realizacja programu studiów uwzględnia specyfikę województwa łódzkiego i ziemi piotrkowskiej, gdzie większość stanowisk pracy tworzona jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samozatrudnienie. Szeroki zakres specjalności na tym kierunku umożliwia także absolwentom przygotowanie do zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji publicznej
i przemysłowej różnych sektorów gospodarki narodowej. Każda specjalność daje studentom możliwość uzyskania, poza umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe,
dodatkowej praktycznej wiedzy i kompetencji właściwych dla danej specjalności. Warto podkreślić, że
misją Uniwersytetu jest prowadzenie wyspecjalizowanych badań naukowych i wszechstronnej działalności edukacyjnej, z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji.
Idea poszukiwania prawdy, stanowiąca fundament funkcjonowania społeczności akademickiej, musi
wpisywać się w przestrzeń wolności badań naukowych i studiów.
Na kierunku Zarządzanie prowadzony jest proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia
i swobodnej wymiany poglądów. Tożsamość Uniwersytetu, a tym samym i naszego kierunku, budowana jest poprzez dbałość o jakość dydaktyki, dobrych praktyk oraz budowanie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście organizowanych przez nas konferencji naukowych. Usytuowanie
Filii Uniwersytetu w makroregionie łódzkim nakłada na nas obowiązek służenia dobru tego środowiska i podejmowania współpracy z innymi uczelniami akademickimi i instytucjami pozaakademickimi.
Historyczne dziedzictwo Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązuje zaś do umacniania więzi międzynarodowych, szerzenia idei dialogu międzykulturowego i eksponowania współpracy gospodarczej
w wymiarze europejskim i globalnym. Położenie Piotrkowa Trybunalskiego dobrze wpisuje się w
powyższe, z uwagi na rosnące jego znaczenie logistyczne w Polsce i Europie. Ponadto współpraca
organizacyjna, dydaktyczna i praktyczna ze sferą gospodarczą jest zauważalnym filarem aplikacyjnego charakteru działalności praktycznej na tym kierunku kształcenia.
Aktywność naukowa i dydaktyczna pracowników związanych z kierunkiem Zarządzanie wpisuje się w obszary badań uznanych za priorytetowe dla rozwoju całego Uniwersytetu. Jest to m.in.:
1. Prowadzenie badań naukowych mających istotne znaczenie dla życia społecznego i gospodarki ziemi piotrkowskiej,
2. Rozwój badań naukowych w obszarze zarządzania i logistyki stanowiących wyróżnik aktywności naukowej,
3. Koncentrowanie się na zagadnieniach o charakterze interdyscyplinarnym (zarządzanie, ekonomia, finanse, administracja, logistyka).

Ponadto na kierunku Zarządzanie realizowany jest priorytet UJK związany z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia praktycznego poprzez aktualizację i unowocześnianie oferty dydaktycznej,
dostosowanie zakresu tych studiów do zmian na regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowania społecznego, zgodnie z założeniami Polskich Ram Kwalifikacji.
Działania na kierunku Zarządzanie uwzględniają ponadto zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Filia UJK pełni w coraz większym zakresie rolę centrum twórczego
życia akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim i Ziemi Piotrkowskiej. Budowanie wizerunku Piotrkowa Trybunalskiego jako miasta akademickiego, oferującego atrakcyjne warunki studiowania nie
tylko dla mieszkańców regionu, ale również dla młodzieży i dorosłych spoza jego granic, wymaga
otwarcia na współpracę z innymi ośrodkami akademickimi. Wyzwaniem dla Filii Uniwersytetu, Wydziału Nauk Społecznych, jak i kierunku Zarządzanie jest dalsze inspirowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości współpracy z zagranicą (Erasmus+), otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, a także samorządowym.
Szczególna troska wykazywana jest w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przy współudziale partnerów zewnętrznych (w tym samorządów), które stwarzają możliwość powstania nowych
rozwiązań o charakterze systemowym, mogących stać się wyróżnikiem działalności UJK, m.in. w
obszarze rozwoju przedsiębiorczości na ziemi piotrkowskiej.
Na kierunku Zarządzanie studentom oferuje się cztery specjalności do wyboru:


zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie;



zarządzanie w administracji publicznej;



zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;



rachunkowość zarządcza w agrobiznesie.

Ważnym elementem jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie jest:


zrealizowanie grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich na tle
zmieniającej się skali produkcji i asortymentu wyrobów gotowych;



kontynuacja cyklu spotkań z wybitnymi zarządcami pt. FORUM DIALOGU „NAUKABIZNES;



wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+);



organizacja „Ogólnopolskiego Forum Gospodarki Współczesnej” (w roku 2017/2018 odbyła się piąta edycja);



wydawanie czasopisma „Gospodarka Współczesna, Roczniki Naukowe UJK”.

