
UCHWAŁA   
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr T.0022.2.2021 
 z dnia 18 stycznia 2021 roku  

  

w sprawie   

ustalenia zmienionych programów studiów podyplomowych realizowanych  

w Krakowskiej Szkole Biznesu  

 

   

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i art. 160 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo   

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz ustawy  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

226), uchwala się, co następuje:  

    

§ 1  

Ustala się zmienione programy studiów podyplomowych prowadzonych w Krakowskiej Szkole 

Biznesu: 

1) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Data Science. Metody, 

narzędzia, zastosowania,  

2) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Kadry i Płace, 

3) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie 

przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA,  

4) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Handel i zarządzanie 

sprzedażą, 

5) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie projektami 

innowacyjnymi, 

6) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Europejskie studia 

menedżerskie typu MBA 

7) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Marketing 

8) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Psychologia w biznesie 

9) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse 

10) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie sferą usług 

medycznych 

11) program trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA in Public Management 

12) program dwusemestralnych studiów podyplomowych MBA in General Management 

13) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki 

14) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Controlling i finanse 

przedsiębiorstw 

15) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości 

16) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

17) program dwusemestralnych studiów podyplomowych MBA in Community 

Management 

18) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie projektami 

19) program dwusemestralnych studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe 

w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach do niniejszej uchwały.  



§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastosowaniem do cykli studiów 

rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 

  

 

  
                    Przewodniczący Senatu  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

                   REKTOR  

  

  

     dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 
  

 


