Licencjat-28

Zarządzanie to jeden z kierunków studiów, które dają szansę na błyskawiczne zatrudnienie po uzyskaniu
dyplomu. Nie dziwi więc, że co roku przyciąga wielu chętnych. Tylko w roku akademickim 2015/2016 chciało
go studiować ponad 20 tys. polskich maturzystów! 3 lata temu byłeś jednym z nich i teraz zastanawiasz,
gdzie kontynuować naukę po obronie tytułu licencjata zarządzania? Poniżej kilka najpopularniejszych opcji.
Studia magisterskie z zarządzania
Kontynuowanie rozpoczętej edukacji na kierunku zarządzane wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Dlaczego?
Głównie dzięki temu, że masz szanse zdobyć kompleksową wiedzę na temat tej dziedziny, a dzięki temu stać
się ekspertem z jej zakresu. Z dyplomem potwierdzającym, że ukończyłeś studia II
stopnia: http://www.zpsb.pl/studia-ii-stopnia/ możesz rozpocząć pracę na stanowisku analityka finansowego,
księgowego, doradcy klienta w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, menadżera marki, analityka
biznesowego, specjalisty od zarządzania zasobami ludzkimi czy specjalisty od rekrutacji. Dlaczego jeszcze
wybór „magisterki” z zarządzania to dobra decyzja? Masz szansę zapisać się na inną specjalność niż na
licencjacie, a tym samy zdobyć kolejne kwalifikacje, które z pewnością podniosą Twoją atrakcyjność na rynku
pracy.
Zmiana kierunku na studiach II stopnia
Nie do końca jesteś zadowolony ze studiów licencjackich z zarządzania? Jeśli tak, to dzięki obowiązującemu
od kilku lat systemu bolońskiemu, masz szansę zmienić kierunek. Między czym możesz wybierać? Właściwie
nie ma ograniczeń. Większość uczelni nie robi problemu z przyjęciem absolwentów zarządzania na pokrewne
kierunki ekonomiczne – ekonomię, rachunkowość i finanse, marketing – a dla Ciebie to świetna okazja, żeby
dokładnie zgłębić najciekawsze aspekty szeroko rozumianego biznesu. Zawsze możesz też wybrać zupełnie
inne studia, np. archeologię i filologię polską, ale musisz mieć świadomość, że w trakcie edukacji może
okazać się, że ze względu na braki w pewnych partiach materiału, będziesz mieć problem z zaliczeniami.
Jednak z myślą o takich studentach jak Ty, wiele szkół organizuje zajęcia wyrównawcze.
Studia podyplomowe

Lubisz zarządzanie, ale po 3-latach dokładnie wiesz, jaki jego odłam Cię najbardziej interesuje? W takim razie
dobrym rozwiązaniem dla Ciebie mogą okazać się studia podyplomowe. W czasie rocznej nauki (lub
dwuletniej – zależy to od wybranego kierunku) możesz zdobyć umiejętności, które przygotują Cię do
wykonywania pożądanego przez pracodawców zawodu. Polskie uczelnie bacznie obserwują rynek pracy,
dzięki czemu kierunki „podyplomówek” nierozerwalnie łączą się z zapotrzebowaniem na specjalistów z
poszczególnych dziedziny. Co możesz studiować po obronie tytułu licencjata? Do najpopularniejszych
studiów podyplomowych z dziedziny zarządzania należą zarządzanie jakością, zarządzanie w opiece
zdrowotnej, psychologia zarządzania, rachunkowość i finanse oraz zarządzanie nieruchomościami.

