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Tradycyjnie już przedstawiamy zestawienie absolwentów, którzy ukończyli 
studia na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania w roku akademickim 
2010/2011 z wynikiem celującym.  

Absolwenci w roku akademickiego 2010/11 - studia I stopnia, kierunek zarządzanie  

Imię i nazwisko 
absolwenta 

Imię i nazwisko 
promotora 

Tytuł pracy dyplomowej 

Agnieszka Botwicz Robert Nowacki 

Analiza poprawności narzędzi badawczych w 
badaniach ankietowanych z wykorzystaniem 
informatycznych metod statystycznego prze-
twarzania danych 

Adam Chmielewski Grzegorz Kott 
Projekt i implementacja systemu zarządzania 
obrazami dokumentów 

Zbigniew Jastrzęb-
ski 

Katarzyna Janusz-
kiewicz 

Specyfika zarządzania w branży IT 

Anna Kotrys Jan Maciejewski 
Internetowy system e-CRM w strategii biz-
nesowej współczesnej organizacji 

Joanna Lisiak Leszek Kanarski 
Rola menedżerów w zarządzaniu wiedzą we 
współczesnych organizacjach 

Dariusz Lisiak Leszek Kanarski 
Zarządzanie stresem w służbach kontroli 
ruchu lotniczego 

Aneta Ptaszyńska Wiesław Kuś 
Zarządzanie środkami trwałymi przedsiębior-
stwa przy użyciu narzędzi informatycznych 

Justyna Winnicka Jan Maciejewski 

Technologie informacyjne jako czynnik 
zwiększający efektywność procesów decy-
zyjnych w kształtowaniu strategii biznesowej 
współczesnej organizacji 

Absolwenci w roku akademickim 2010/11 - studia II stopnia, kierunek zarządzanie 

Imię i nazwisko 
absolwenta 

Imię i nazwisko 
promotora 

Tytuł pracy magisterskiej 

Agnieszka Adam-
czyk 

Wiesław Kuś 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla 
potrzeb dyrektora finansowego 

Radosław Chojak Włodzimierz Kuzak  
Usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem 
z branży produkcyjnej przy użyciu metod 
inżynierii procesów biznesowych  
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cd. Absolwenci w roku akademickim 2010/11 – studia II stopnia, kierunek zarzą-
dzanie 

Aleksandra Hamera Leszek Kanarski 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 
w strategii zarządzania firmą 

Michał Jabłoński 
Katarzyna  
Januszkiewicz  

Analiza funkcjonalna systemu okresowych 
ocen pracowniczych w Instytucie "Pomnik - 
Centrum Zdrowia Dziecka" 

Marek Liszyński Renata Gabryelczyk 
Istota analizy wdrożeniowej w projektach 
implementacji zintegrowanych systemów 
informatycznych 

Tomasz Skierkow-
ski 

Renata Gabryelczyk  
Wersjonowanie jako element zarządzania 
zmianą w informatycznym systemie obsługi 
klienta 

Maciej Steć 
Sylwia  
Wojciechowska-
Filipek 

Analiza modeli biznesowych na rynku płat-
ności kartami w Polsce 

Michał Stępień Renata Gabryelczyk  
Wdrożenie mapy procesów w dziale IT firmy 
ArtCafe. Wpływ wdrożenia na usługi IT 
świadczone dla biznesu 

Matylda Tysler Renata Gabryelczyk  
Rola orientacji procesowej w zarządzaniu 
łańcuchami dostaw na podstawie działań 
operatora sieci hipermarketów 

Marta Wójcik Jan Maciejewski 
Zarządzanie procesami biznesowymi współ-
czesnej organizacji z wykorzystaniem roz-
wiązań Metastorm metodyki Business Pro-
cess Management 

Dominik Ziętara Jan Maciejewski 
Analiza korzyści z wdrożenia systemu "Co-
pernicus" w dużym serwisie telefonów ko-
mórkowych i laptopów 

 

W ostatnim roku akademickim absolwenci kończący z wynikiem celującym 
kierunek „zarządzanie” stanowili blisko 15% wszystkich absolwentów, a więc 
znacznie więcej niż w poprzednich latach, kiedy to ich odsetek wahał się w grani-
cach 5-10%, o czym świadczą zamieszczone poniżej, w dwóch kolejnych tabelkach, 
dane. 

Liczba dyplomów według końcowego wyniku studiów w roku akademickim 
2010/11 na kierunku „zarządzanie” 

Ocena na dyplomie 
Studia I 
stopnia 

w % 
Studia II 
stopnia 

w % Razem w % 

Celująca 8 16,3% 11 14,1% 19 15,0% 
Bardzo dobra 20 40,8% 31 39,7% 51 40,2% 
Dobra 19 38,8% 36 46,2% 55 43,3% 
Dostateczna 2  4,1% 0 0,0% 2  1,6% 
Razem 49 100,0% 78 100,0% 127 100,0% 
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Odsetek dyplomów z oceną celującą w kolejnych latach na kierunku „zarządzanie” 

Odsetek dyplomów z oceną celującą w kolejnych latach 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
5,99% 6,98% 6,69% 8,67% 14,96% 

 

W dalszym ciągu niniejszego omówienia chcemy zwrócić uwagę na decyzje 
podejmowane przez absolwentów studiów I stopnia, dotyczące kontynuacji studiów 
na poziomie magisterskim. Spośród absolwentów Wydziału ITZ, którzy ukończyli 
studia I stopnia w roku akademickim 2010/11, w przybliżeniu 50% kontynuuje stu-
dia na naszym wydziale na studiach II stopnia, przy czym odsetek ten wzrasta wraz 
z oceną uzyskaną na dyplomie licencjackim (porównaj poniższe zestawienie), osią-
gając 75% dla absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celują-
cym. 

Odsetek absolwentów studiów I stopnia z roku akademickim 2010/11, kontynuują-
cych studia II stopnia na Wydziale ITZ w zależności od końcowego wyniku stu-
diów 

Końcowy wynik studiów Celujący 
Bardzo 
dobry 

Dobry Dostateczny 
Średnio dla 
wszystkich 

absolwentów 
Odsetek absolwentów 
kontynuujących studia 

75,0% 60,0% 31,6% 0,0% 49,0% 

 

Wskaźnik charakteryzujący odsetek absolwentów studiów I stopnia Wydziału 
ITZ kontynuujących naukę na studiach II stopnia na tym samym wydziale różni się 
także istotnie w zależności od ukończonej specjalności. Najwięcej – blisko 67% 
absolwentów kontynuuje studia po specjalności „psychologia w zarządzaniu”, zde-
cydowanie mniej – ok. 40% po pozostałych specjalnościach. Na drugiej pozycji 
plasuje się specjalność „informatyka w zarządzaniu” z blisko 45% wartością wskaź-
nika, na ostatniej – specjalność „zarządzanie relacjami z klientem”. Szczegółowe 
dane, dotyczące tego aspektu analizowanego zróżnicowania zawarte są w poniższej 
tabeli. 

Odsetek absolwentów studiów I stopnia kierunku „zarządzanie” z roku akademic-
kiego 2010/11, kontynuujących studia II stopnia na Wydziale ITZ w zależności od 
ukończonej specjalności studiów I stopnia 

Specjalność studiów I 
stopnia 

Informatyka w 
zarządzaniu 

Psychologia w 
zarządzaniu 

Zarządzanie 
relacjami z 
klientem 

Średnio dla 
wszystkich 

absolwentów 
Odsetek absolwentów 
kontynuujących studia 

44,4% 66,7% 38,5% 49,0% 
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Interesujące jest także, skąd pochodzą kandydaci na studia II stopnia na kie-
runku „zarządzanie”, prowadzone na Wydziale ITZ. W ostatnich dwóch latach 
znaczny odsetek tych kandydatów stanowią absolwenci naszej uczelni – ok. 40-50% 
ogółu kandydatów, przy czym udział kandydatów zewnętrznych zmniejszył się 
znacznie w ostatnim roku. Może to być związane z obserwowanym ogólnie załama-
niem liczby kandydatów na studia o charakterze biznesowym w szkołach niepu-
blicznych. Przeciwne zmiany można zaobserwować wśród kandydatów – absolwen-
tów kierunku „zarządzanie” na Wydziale ITZ WSISiZ, których udział wzrósł z po-
nad 20% do ponad 30%. Udział absolwentów kierunku „informatyka” (WI WSISiZ) 
jest stabilny i kształtuje się na poziomie ok. 28-29%. Dane dotyczące rekrutacji i 
struktury kandydatów na studia II stopnia dla roku akademickiego 2009/10 nie zo-
stały uwzględnione w analizie z uwagi na ich nieporównywalność, wynikającą z 
faktu prowadzenia w tym czasie jednolitych studiów magisterskich na kierunku 
„zarządzanie” na Wydziale ITZ. Szczegółowe informacje zawarto w poniższym 
zestawieniu. 

Źródła rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „zarządzanie” na Wydziale ITZ w 
dwóch ostatnich latach  

 

Absolwenci studiów I stopnia WSISiZ Absolwenci studiów 
I stopnia innych 

uczelni Wydziału ITZ Wydziału Informatyki 

2010/11 21,5% 28,0% 50,5% 

2011/12 31,5% 28,8% 39,7% 
 

Równie ważna jest analiza wyboru specjalności na studiach II stopnia na Wy-
dziale Informatycznych Technik Zarządzania w ostatnich latach. 

Poniżej przedstawiamy ranking specjalności począwszy od najbardziej popu-
larnej, jaką jest specjalność „komputerowe wspomaganie zarządzania”. Specjalność 
ta została wprowadzona jako pierwsza na uzupełniających studiach magisterskich w 
2003 roku i cieszy się nieustannie dużym zainteresowaniem studentów – wybiera ją 
blisko jedna trzecia studentów, przede wszystkim wybierają ją absolwenci studiów 
I stopnia Wydziału Informatyki WSISiZ oraz innych szkół wyższych. Na drugiej 
pozycji plasuje się specjalność „inżynieria procesów biznesowych”, jednak odsetek 
wybierających ją studentów podlega znacznym wahaniom, w granicach 17-32%. 
Jest to specjalność wybierana przede wszystkim przez absolwentów Wydziału In-
formatycznych Technik Zarządzania WSISiZ. Na kolejnym, trzecim miejscu znaj-
duje się specjalność „zarządzanie w teleinformatyce”, która w poprzednich latach 
cieszyła się znaczną popularnością, ale w ostatnim roku akademickim wybrało ją 
zaledwie 10% studentów I roku studiów. Absolwenci Wydziału ITZ na drugim 
miejscu zaraz za specjalnością „inżynieria procesów biznesowych” wybierają spe-
cjalność „zarządzanie strategiczne”, której popularność charakteryzuje się wzro-
stową tendencją. Szczegółowe dane zawarte są w kolejnych trzech tabelach. 
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Ranking specjalności według liczby kandydatów/studentów I roku studiów II stop-
nia wybierających daną specjalność na podstawie danych z ostatnich trzech lat 

Specjalność studiów II stopnia 
Pozycja w ran-

kingu 
Odsetek studiują-

cych 

Komputerowe wspomaganie zarządzania (KWZ) 1 31,5% 

Inżynieria procesów biznesowych (IPB) 2 24,8% 

Zarządzanie w teleinformatyce (ZT) 3 24,0% 

Zarządzanie strategiczne (ZS) 4 19,7% 

Odsetek kandydatów/studentów I roku studiów II stopnia na kierunku „zarządza-
nie” na Wydziale ITZ wybierających daną specjalność na podstawie danych z 
ostatnich trzech lat 

Specjalność / 
Rok akademicki 

IPB KWZ ZS ZT Razem 

2009/10 32,4% 28,4% 14,9% 24,3% 100% 

2010/11 16,8% 30,8% 18,7% 33,6% 100% 

2011/12 28,8% 35,6% 26,0% 9,6% 100% 

Średnio w okre-
sie 3 lat 

24,8% 31,5% 19,7% 24,0% 100% 

IPB – inżynieria procesów biznesowych; KWZ – komputerowe wspomaganie za-
rządzania; ZS – zarządzanie strategiczne; ZT – zarządzanie w teleinformatyce 

Odsetek kandydatów/studentów wybierających daną specjalność w zależności od 
ukończonych studiów I stopnia – dane uśrednione dla dwóch ostatnich lat 

Specjalność / Ukończona uczel-
nia (studia I stopnia) 

IPB KWZ ZS ZT Razem 

WSISiZ - WITZ 
kierunek „zarzadzanie” 

34,0% 20,8% 32,1% 13,2% 100,0% 

WSISiZ - WI 
kierunek „informatyka” 

20,5% 38,6% 22,7% 18,2% 100,0% 

Inne uczelnie 14,5% 37,3% 14,5% 33,7% 100,0% 

Średnio dla wszystkich kandyda-
tów 

21,7% 32,8% 21,7% 23,9% 100,0% 

 

*     *     * 

W niniejszym krótkim opracowaniu nie poruszono problematyki związanej z 
decyzjami absolwentów, zarówno studiów I jak i II stopnia, dotyczącymi wyboru 
ścieżki rozwoju zawodowego. Mamy nadzieję, że w kolejnych numerach Zeszytów 
Naukowych „Współczesne Problemy Zarządzania” ukaże się materiał poświęcony 
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karierom zawodowym absolwentów WSISiZ, który zapoczątkuje dyskusję nad 
przygotowaniem naszych absolwentów do pracy zawodowej w warunkach społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 


