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Kierunek   Zarządzanie 
 
Specjalność   Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 
I stopień 
 
 

Opis specjalności 

 

Studia adresowane są  do osób, które w przedsiębiorstwie mogłyby wykorzystywać wiedzę z zakresu 

aktualnych przepisów prawa tak, by stać się samowystarczającą jednostką zdolną do podejmowania 

właściwych i potwierdzonych w prawie decyzji w zarządzaniu. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu 

prawa oraz zarządzania, a także finansów studia odpowiadają na aktualne wyzwania i zapotrzebowanie 

rynku pracy począwszy od większych przedsiębiorstw, gdzie potrzebny jest specjalista zarządzania z 

umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy, skończywszy na małej firmie.  

 

Wybierając tę specjalność student posiądzie wiedzę związaną z organizacyjno-prawnymi aspektami 

zakładania i prowadzenia firmy, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.  Pozna 

też aspekty dotyczące stosowania instrumentów marketingowych w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa oraz działalności innowacyjnej i sposobów jej finansowania. Zapozna się również z 

rolą jaką odgrywa działalność przedsiębiorstw w gospodarce, rozliczeniami finansowo-podatkowymi 

i aspektami środowiskowymi ich funkcjonowania. Dowie się jak wykorzystywać narzędzia 

informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sporządzać plany gospodarcze, w tym biznes 

plan przedsięwzięcia szacując przy tym jego opłacalność. 

 

Studenci w pewnym zakresie wybierają ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez 

wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć. 

 

Atutem studiów jest duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje 

możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań  

w praktyce. 

 

Sylwetka Absolwenta 
 
Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem dzięki zdobytej 

wiedzy z dziedziny podstaw prawa potrafi nie tylko podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek 
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oraz prowadzić zróżnicowane pod względem organizacyjnym i finansowym jednostki sektora małych 

przedsiębiorstw. Absolwent niniejszej specjalności umie przełożyć wiedzę z dziedziny prawa na grunt 

konkretnego przedsiębiorstwa, stając się wykwalifikowanym pracownikiem zarówno  

w zakresie przepisów prawa jak i zarządzania danym przedsiębiorstwem. Połączenie obu umiejętności 

ma duże znaczenie praktyczne. 

 

Ponadto Absolwent wie także jakie są metody finansowania przedsiębiorstw, w tym pochodzące  

z programów pomocowych Unii Europejskiej. Umie także pomnażać wartość rynkową 

przedsiębiorstwa wykorzystując przy tym korzystne warunki ekonomiczno-społeczne.  

 

Absolwent tej specjalności zna też podstawowe metody zarządzania małym przedsiębiorstwem oraz 

jego zasobami. Potrafi także prawidłowo ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotu 

gospodarczego oraz zarządzać jego rozwojem. 

 

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących  

samodzielnych stanowiskach: przedsiębiorca (właściciel firmy), kierownik, prezes, specjalista  

z  podstawową wiedzą prawniczą ds. ekonomicznych i zarządzania, ekonomista. 

 


