HOLISTYCZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

CHARAKTERYSTYKA :

Stworzenie studiów podyplomowych Holistyczne Zarządzanie Kapitałem
Ludzkim jako nowego produktu edukacyjnego odpowiada z jednej strony
potrzebom rynku usług edukacyjnych typu life-long learning, a z drugiej
podyktowane jest dynamicznie rozwijającą się holistyczną koncepcją
istnienia człowieka we współczesnym świecie, w tym egzystencji człowieka
w otoczeniu społecznym, gospodarczym i ekologicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska zawodowego. Przedmiotem Studiów jest
harmonijny (zrównoważony) rozwój zarówno osobowości jak i zdrowia
ludzi. Zagadnienia te stanowią kluczowe komponenty kapitału ludzkiego,
dlatego też studia kierowane są w szczególności do przedsiębiorców.
Przedstawiciele kadry menedżerskiej różnego rodzaju organizacji
biznesowych (w tym firm rodzinnych) muszą zarządzać swoim kapitałem
ludzkim w dynamicznie zmieniającym się środowisku społecznogospodarczym, nierzadko podejmując kluczowe decyzje w warunkach
długotrwałego stresu, stojąc wobec wielu wyzwań i zagrożeń, w tym
zagrożeń natury zdrowotnej. Holistyczne podejście do zarządzania
kapitałem ludzkim pozwoli przedsiębiorcom na zachowanie równowagi
pomiędzy kondycją fizyczną i psychiczną czego wynikiem może być: (1)
zredukowanie do minimum ryzyka niepowodzenia prowadzonej
działalności gospodarczej, (2) poprawa wyników ekonomicznofinansowych organizacji będące skutkiem realizowania koncepcji
podmiotowości kapitału ludzkiego, czyli pracowników organizacji. Z uwagi
na postępującą globalizację oraz związaną z nią wielokulturowość w sferze
gospodarczej proponowany projekt uwzględnia uwarunkowania kultury
judeochrześcijańskiej,
czyli
zachodniej
oraz
hinduskiej
czyli
wschodnioazjatyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji
ajurwedyjskiej.
Studia podyplomowe Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
stanowią rozbudowanie i uzupełnienie oferty kształcenia wydziału
Ekonomii i Zarządzania.
Studia kończą się wykonaniem i obroną pracy końcowej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Politechniki Opolskiej.

WYMAGANIA:

dyplom ukończenia studiów (studia zawodowe/studia magisterskie)

WARUNKI REKRUTACJI:

termin zgłoszeń do 31 października 2017 r.
limit miejsc: 25

CYKL KSZTAŁCENIA:

2 semestry

DATA ROZPOCZĘCIA:

październik 2017

TERMINY ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele według terminarza
zjazdów:

Semestr I:
13 - 15.10.2017,
27 - 29.10.2017,
17 - 19.11.2017,
08 - 10.12.2017,
12 - 14.01.2018,
26 - 28.01.2018.
Semestr II:
09 - 11.02.2018,
23 - 25.02.2018,
09 - 11.03.2018,
23 - 25.03.2018,
13 - 15.04.2018,
08 - 10.06.2018.
w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych

OPŁATA SEMESTRALNA:

5 104,50 zł / semestr
(2 500,00 zł – kształcenie, 2 604,50 zł – zakwaterowanie i wyżywienie)

KIEROWNIK STUDIÓW:

Prof. dr hab. Krzysztof Malik

KONTAKT:

telefon kontaktowy: 48 77 449 8168, 8166;
e-mail: dwir@po.opole.pl;

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY:

Komplet dokumentów:
- druk podania o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej
www.po.opole.pl w zakładce Rekrutacja/Studia podyplomowe),
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kserokopię dowodu osobistego
należy złożyć w Dziale Współpracy i Rozwoju lub przesłać pocztą na adres:
ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 10, 45-758 Opole.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.instytut.palacsulislaw.pl

