
BUSINESS SERVICES 
EXECUTIVE MANAGEMENT

Wysoka dynamika biznesu, zaawansowane technologie, 
luka kompetencyjna oraz rosnące oczekiwania klientów to 
główne wyzwania dla zarządzających organizacjami z sekto-
ra nowoczesnych usług biznesowych. 

Zdobądź praktyczne umiejętności i wzmocnij swoje 
kwalifikacje poprzez dostęp do zaawansowanej 
wiedzy oraz narzędzi potrzebnych do budowania
i zarządzania centrum usług biznesowych na poziomie 
strategicznym i operacyjnym.

STUDIA PODYPLOMOWE dla kadry zarządzającej z sektora nowoczesnych usług 
(SSC/BPO/IT/R&D)

https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/business-services-executive-management-podyplomowe/opis-business-services-executive-management-podyplomowe


Przeprowadzanie analizy rynku, określanie szans i ryzyk związanych z tworzeniem 
centrum usług biznesowych

Analiza strategiczna i tworzenie modelu biznesowego ze zrozumieniem aspektów 
zarządzania

Tworzenie studiów lokalizacji i budowa business case’ów, projektowanie i analiza 
modeli scoringowych

Znajomość narzędzi optymalizujących procesy biznesowe (metodyka Lean & Six 
Sigma)

Wdrażanie koncepcji ciągłych usprawnień

Określanie zakresu i analizowanie SLA (Service Level Agreement) i OLA (Operational 
Level Agreement)

Identyfikowanie możliwości automatyzacji i robotyzacji procesów

Definiowanie, wdrażanie i stosowanie polityki zarządzania talentem oraz zespołem

Analizowanie i optymalizowanie kluczowych procesów finansowych (KPI, benchmar-
king, aspekty podatkowe)

Prowadzenie efektywnej komunikacji biznesowej i negocjacji

Budowanie efektywnej współpracy w zespołach wielokulturowych i wielopokole-
niowych

semestry w trybie 
niestacjonarnym
(harmonogram)

TWOJE UMIĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU PROGRAMU:

 PROGRAM:

modułów przekazujących 
praktyczne umiejętności
(harmonogram)
 

kilkunastu 
doświadczonych wykładowców
(lista)

ponad 100 godzin
warsztatów
(atuty) 

2 godzin 
dydaktycznych
(program)
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https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/business-services-executive-management-podyplomowe/kadra-business-services-executive-management-podyplomowe
https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/business-services-executive-management-podyplomowe/atuty-business-services-executive-management-podyplomowe


Osoby pracujące lub planujące swoją karierę w centrum usług biznesowych 
SSC/BPO/IT/R&D:

kadra zarządzająca (menadżerowie wysokiego i średniego szczebla)

menadżerowie odpowiedzialni za transformację biznesową, efektywność 
operacyjną oraz jakość świadczonych usług

dyrektorzy finansowi i menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie 
finansami i kontroling

Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem planująca stworzenie centrum usług 
biznesowych SSC/BPO/IT/CS/R&D

Osoby/zespoły planujące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze nowocze-
snych usług (SSC/BPO/IT/CS/R&D start-up)

DLA KOGO:



Partnerzy studiów:
Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
www.civitas.edu.pl

transfer wiedzy
od najbardziej wykwalifikowanych ekspertów z sektora (zajęcia prowa-
dzone przez topowych menadżerów z sektora nowoczesnych usług         
i doświadczonych konsultantów)

zajęcia warsztatowe
analizy studiów przypadków i rozwiązywanie konkretnych problemów 
biznesowych w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną i najlepsze 
praktyki z sektora

praktyczne narzędzia 
benchmarking, przydatne metodyki, zarządzanie zasobami, optymali-
zacja modeli operacyjnych i procesów, analiza zarządcza

networking
możliwość poznania i nawiązania relacji biznesowych z kadrą 
menadżerską z innych centrów nowoczesnych usług oraz z ekspertami 
z zakresu zarządzania i finansów; możliwość wymiany doświadczeń

patronat Pro Progressio 
jednej z największych organizacji tego typu w Polsce, zrzeszającej BPO, 
R&D, ITO, Call Contact Centre, SSC oraz organizacje współpracujące 
z sektorem nowoczesnych usług

zajęcia prowadzone w języku angielskim

NA CZYM POLEGA FORMUŁA PROGRAMU:

http://www.advisorynow.pl/pl/
https://www.proprogressio.pl/pl/
https://www.eitt.pl/

