
 
 

ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ: 06.09.2019, KOŃCZĄ: 08.02.2020 

OSTATNI CZAS NA POZYSKANIE DOFINANSOWANIA DO STUDIÓW! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

 

 
 

Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Kierunek: CSR Management 

Rok akademicki: 2019/2020 

Czas trwania: 2 semestry (11 zjazdów) 

Koszt studiów: 
4.800 zł – możliwość dofinansowania do 80% kosztów studiów w ramach 

projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” 

Terminy zajęć: 

 

06.09.2019/07.09.2019 

20.09.2019/21.09.2019 

27.09.2019/28.09.2019 

11.10.2019/12.10.2019 

25.10.2019/26.10.2019 

08.11.2019/ 09.11.2019 

29.11.2019/30.11.2019 

13.12.2019/14.12.2019 

10.01.2020/11.01.2020 

24.01.2020/25.01.2020 

07.02.2020/08.02.2020 (moduł dodatkowy) 

 

Godziny zajęć: Piątki: 17:00-20:00 Soboty: 08:00-16:00, 09:00-17:00 

Cel studiów: 

Przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystywania 

różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu 

w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji, mającej realny 

wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez 

http://info.mbon.pl/


opracowywanie, wdrażanie i ewaluację strategii społecznej odpowiedzialności 

biznesu, nowoczesne zarządzanie organizacją (począwszy od kształtowania 

misji i wizji firmy, przez realizację założonych celów strategicznych 

i operacyjnych), budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Studia dla:  

Menedżerów i zarządzających organizacjami, właścicieli przedsiębiorstw, kadry 

kierowniczej, pracowników zajmujących się komunikacją, zarządzaniem 

zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska oraz osób 

pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze CSR. 

Sylwetka 

absolwenta: 

 

Program studiów podyplomowych dostarcza słuchaczowi specjalistycznej 

wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz CSR. Przygotowuje słuchaczy 

do bycia partnerem w relacji do innych stanowisk, organów, funkcji 

w organizacji np. działu zakupów, pełnomocnika ds. środowiskowych, 

marketingu, HR itd. Absolwent studiów podyplomowych będzie rozumiał 

procesy strategiczne w organizacjach oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju 

i CSR dla przedsiębiorstwa, organizacji. Zdobędzie umiejętności w zakresie 

budowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania 

ryzykiem oraz przygotowanie do procesu raportowania niefinansowego 

w zakresie obszarów tematycznych związanych z CSR. Absolwent będzie 

potrafił opracować raport CSR zgodnie z międzynarodowymi standardami 

raportowania, dokonać analizy potrzeb interesariuszy w procesie opracowania 

i wdrażania strategii CSR, opracować kodeks etyczny i procedurę 

antymobbingową w organizacji oraz przeprowadzić audyt CSR w organizacji. 

Nabędzie wiedzę w zakresie zarządzania zespołem w odniesieniu do działań 

CSR, budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektowania 

i wdrażania strategii CSR. Uzyska także wiedzę i umiejętności pozwalające 

na realizowanie działań marketingowych, PR w odniesieniu do CSR, w tym 

w kontekście budowania wizerunku firmy, organizacji. 

Więcej 
informacji: 
 

Facebook: 

https://www.facebook.com/events/836755770050200/?active_tab=about  

www MARR: 

 https://www.marr.pl/studia/  

www Politechnika Krakowska: 

 http://csr-management.mck.pk.edu.pl 

Rekrutacja: 
 

Katarzyna Bieg – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

tel: 12-649-22-77 

e-mail: mck@pk.edu.pl   

Osoby do 
kontaktu: 

Tomasz Jeleński - kierownik studiów CSR Management 

tel: 601-400-395 

e-mail: tjelenski@pk.edu.pl  

Diana Biel – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

tel: 12-617-99-12 

e-mail: diana.biel@marr.pl 
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