
SUKCESJA W BIZNESIE 

TRYB STUDIÓW 

1 rok (2 semestry)/ 170 godzin 

Start: październik 2018 r. 

2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) 

REKRUTACJA 

Od czerwca 2018 r. 

Rejestracja: System Internetowej 

Rejestracji Kandydatów lub  na 

www.irk.podyplomowe.uw.edu.pl 

Miejsce składania dokumentów: 

PUNKT REKRUTACYJNY –  

Wydział Zarządzania  

Uniwersytetu Warszawskiego  

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa  

CZESNE  

11 000 zł (I rata) 

11 400 zł (II raty) 

12 000 zł (VIII rat) 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Wydział Zarządzania UW  

Tel. +48 22 553 41 81 

E-mail: psm@wz.uw.edu.pl 

www.podyplomowe.wz.uw.edu.pl/SWB 

 

 

PROGRAM STUDIÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDYNE W POLSCE MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE 

Uniwersytet Warszawski wraz z Kancelarią Ożóg Tomczykowski otwierają 

nabór na podyplomowe studia Sukcesja w biznesie, które dają 

możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych 

do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego oraz odniesienia sukcesu 

biznesowego w przyszłości. Po ich ukończeniu będziesz posiadać 

niezbędną wiedzę na temat procesu sukcesji oraz zarządzania 

przedsiębiorstwem, a także w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, 

prawa, finansów oraz marketingu. Przygotujemy Cię do roli przywódcy  

w organizacji, prowadzenia negocjacji, skutecznego komunikowania 

się, rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie rodzinnym i pracy 

zespołowej. Zdobytą wiedzę oraz umiejętności będziesz mógł 

skonfrontować z doświadczeniami praktyków - przedsiębiorców, którzy 

odnieśli sukces w biznesie, a także sukcesorów biznesów. Dzięki naszym 

studiom masz szansę stać się faktycznym liderem w swojej firmie. 

Przedmioty: zarządzanie w przedsiębiorstwie rodzinnym, modelowy 

proces sukcesji, kluczowe cele w procesie sukcesji, zarządzanie 

operacyjne, marketing, finanse, strategia przedsiębiorstwa, zarządzanie 

potencjałem społecznym, symulacja strategiczna, przywództwo  

w przedsiębiorstwie, negocjacje w biznesie, konflikty – rodzaje  

i metody rozwiązywania, komunikacja w biznesie, etyka w biznesie, 

zarządzanie zmianą, formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw 

rodzinnych, nadzór kadry menedżerskiej, regulacje wewnętrzne  

w przedsiębiorstwie, odpowiedzialność członków zarządu, proces 

sprzedaży firmy, doradztwo prawne, finansowe i podatkowe, 

optymalna struktura sprzedaży firmy, zabezpieczenie majątku  

i zarządzanie portfelem aktywów.  

Case studies - wykłady praktyków przedsiębiorców i sukcesorów.  

 

CZEKAMY NA CIEBIE 

http://www.irk.podyplomowe.uw.edu.pl/


 

 

 

 

 

„Rodzinny biznes to wyzwanie, które wymaga podejmowania odpowiedzialnych 

decyzji, a wykształcenie zdobyte na Wydziale Zarządzania UW poszerzyło moje 

horyzonty w różnych obszarach prowadzonej działalności. Grono wykładowców 

prezentuje wiedzę popartą doświadczeniem oraz praktyką zawodową. W trakcie zajęć 

studenci mają możliwość poruszenia interesujących zagadnień, które są szeroko 

komentowane przez prowadzących.”  

 

Mateusz Szmurło, menedżer Hotel*** Pan Tadeusz 

 

„Wychowałam się widząc rozwój rodzinnego biznesu i od zawsze chciałam 

prowadzić własną firmę. Studia na WZUW wydawały się najlepszym możliwym 

wyborem. Nie myliłam się. Przygotowały mnie do prowadzenia własnej firmy i dały 

nieograniczone możliwości rozwoju globalnego. Obecnie moja firma operuje na 

ponad 40 rynkach. Gdybym miała wybierać jeszcze raz ścieżkę edukacji, WZUW 

byłby moim absolutnym pierwszym wyborem.”   

 

Monika Żochowska, współwłaścicielka Phenicoptere  

 

SUKCESJA W BIZNESIE 
Masz 25-40 lat i jesteś lub będziesz zaangażowany w prowadzenie biznesu rodzinnego? 

W przyszłości będziesz pełnić role związane z bezpośrednim zarządzaniem (prezes, członek zarządu) przedsiębiorstwem 

rodzinnym lub nadzorem właścicielskim (członek rady nadzorczej)? 

Jeżeli tak, to te studia są dla Ciebie!   

 

Umiejętności wyniesione ze studiów zapewnią sukces biznesu rodzinnego w przyszłości: 

• Przygotowanie do pełnienia funkcji związanych z bezpośrednim zarządzaniem rodzinnym 

przedsiębiorstwem  

• Przygotowanie do realizacji nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie rodzinnym  

• Przygotowanie do wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie rodzinnym 

• Rozwój umiejętności przywódczych (leadership) 

ul. Sienna 39  

00-121 Warszawa  

tel.: +48 22 480 81 00 

www.ozogtomczykowski.pl 
 

Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

tel.: +48 22 552 00 00 

www.uw.edu.pl 
 


