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Dlaczego warto wybrać się na 
nasze studia podyplomowe? 

Bo doświadczona kadra ekspertów 
„Master of Public Services Administration” 
kładzie szczególny nacisk na umiejętności 
praktyczne. To coś więcej, niż podstawowa 
wiedza z zakresu ekonomii czy polityki 
społecznej przekazywana na wykładach. 
To także udział w zajęciach praktycznych 
z umiejętności prowadzenia negocjacji 
i kierowania zespołami ludzkimi. Jak to 
niezbędne wie każdy, ktoś choć raz działał 
w grupie lub pracował w większym gronie.  

Pierwsze tego typu w Polsce, innowacyjne i wyjątkowe! 
Dlaczego? Bo dla kadry menedżerskiej o określonej 
specjalizacji –  zarządzającej instytucjami dostarczającymi 
usługi pożytku publicznego, w szczególności usługi społeczne. 
Jak są ważne, dowiadujemy się o tym na co dzień…zwłaszcza 
w dobie pandemii.  

Zmiana  
zaczyna się od Ciebie

Spencer Johnson

„Dotrzymuj słowa. 
Dobrzy menedżerowie 

pamiętają o swoich 
zobowiązaniach, 

wywiązują się 
z nich i informują 

pracowników o tym, 
że dotrzymali słowa. 
Poprzez uczciwość 

i szczerość w stosunku 
do pracowników, 

menedżer zyskuje ich 
zaufanie oraz wzrost 

wiarygodności” 

Bono

„Nie mam pojęcia, co 
będzie dalej, właśnie 
to jest wspaniałe, że 

będąc w U2 nigdy nie 
wiem, co się wydarzy. 

Po prostu musimy 
mieć chęć do pracy, 
jeżeli my będziemy 
chcieli pracować, 

ludzie będą chcieli 
nas słuchać” 



Adresaci:
• kadra menadżerska zarządzająca 
instytucjami dostarczającymi usługi 
pożytku publicznego (w szczegól-
ności usługi społeczne) 

Wymagania stawiane 

kandydatom:
• posiadanie dyplomu ukończenia 
studiów I,II stopnia lub jednolitych 
magisterskich

Czego się nauczysz?
• zasad stosowania nowoczesnych 
narzędzi analitycznych z zakresu 
zarządzania

• przygotowania do analizy organi-
zacji

• praktycznych umiejętności mene-
dżerskich: współdziałania z otocze-
niem, rozwiązywania konfliktów, 
prowadzenia negocjacji, reakcji na 
problemy społeczne (w szczegól-
ności planowanie i realizacja usług)

• planowania, public relations, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, prawa i 
analizy, przetwarzania informacji 

Czas trwania:
• 2 semestry (forma Basic)

• 3 semestry (forma Executive)



MASTER OF 
PUBLIC SERVICES 
ADMINISTRATION
Studia podyplomowe 

Motyl Lorenza Czy 
chaos może wyłaniać 
się z porządku? Na takie 
pytania odpowiada 
matematyczna teoria 
chaosu. Opisuje ona 

zjawiska, w których drobna zmiana 
warunków początkowych po pewnym 
czasie powoduje znaczne różnice 
w zachowaniu całego układu. Teoria 
chaosu rozwinęła się za sprawą 
Edwarda Lorenza, w ramach badań 
nad prognozowaniem pogody. Istotę 
tej teorii ujmuje metaforycznie tzw. 
efekt motyla: trzepot motylich skrzydeł 
w jednej części globu po pewnym 
czasie spowodować może tornado 
w odległym miejscu. 

   +48 573 337 659

   marketing@uczelniakorczaka.pl 

   www.uczelniakorczaka.pl


