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SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWA POLITYKA GOSPODARCZA

EKONOMIA

Światowa gospodarka wpływa na politykę i środowisko, towarzyszy powstawaniu nierówności społecznych. Polityka
i gospodarka międzynarodowa tworzą dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów i krajów. Jeśli interesują cię
megatrendy globalnego rozwoju, globalna ekonomia polityczna, międzynarodowa integracja gospodarcza czy działalność
międzynarodowych organizacji gospodarczych, to ta specjalność jest właśnie dla ciebie. Zyskasz wiedzę, która pozwoli
ci na podjęcie własnej działalności na rynku UE i na rynkach krajów trzecich. Będziesz także przygotowany do pracy
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej. W trakcie studiów poznasz zasady
funkcjonowania rynku globalnego i rynku Unii Europejskiej. Nauczysz się dokonywania profesjonalnej analizy i oceny sytuacji
w gospodarce światowej i wspólnotowej. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą strategii firm na rynku międzynarodowym. Będziesz
mógł rozwijać karierę zawodową w instytucjach publicznych, w administracji rządowej, organizacjach międzynarodowych
i w biznesie.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Globalna ekonomia polityczna,
• Perspektywy międzynarodowej polityki ekonomicznej,
• Rola i znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych,
• Megatrendy globalnego rozwoju.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• analityk (adviser) w instytucjach publicznych,
• analityk w administracji rządowej,
• ekspert w organizacjach międzynarodowych,
• doradca w prywatnych firmach,
• pracownik biznesu międzynarodowego,
• pracownik agend międzynarodowych organizacji gospodarczych.

SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA GOSPODARKI CYFROWEJ

EKONOMIA

Gospodarka cyfrowa obejmuje towary i usługi, których rozwój, produkcja, sprzedaż lub świadczenie są całkowicie zależne
od technologii cyfrowych. To ogólnoświatowa sieć działań gospodarczych funkcjonujących dzięki istnieniu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Specjalność ta jest adresowana do osób, które chcą zyskać wiedzę i rozwijać karierę
w innowacyjnym obszarze na styku ekonomii z technologią informatyczną. W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje
przyszłości. Zyskasz wiedzę z zakresu przemysłu czwartej generacji (Industry 4.0), transformacji cyfrowej i współczesnych
międzynarodowych powiązań gospodarczych. Kluczowe są dodatkowe umiejętności, wśród których najważniejsze to:
umiejętności poznawcze i analityczne – umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, krytycznego myślenia i nawiązywania
relacji w wielokulturowym środowisku. Studia są skierowane do osób zainteresowanych pracą w charakterze analityka baz
danych, koordynatora usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach oraz specjalisty do spraw
nowych technologii.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Rozwój gospodarki cyfrowej i proces digitalizacji,
• Zastosowanie języka Python,
• Wybrane zagadnienia funkcji produkcji w przedsiębiorstwie 4.0,
• Biznes w środowisku międzykulturowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• analityk baz danych,
• koordynator usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach,
• specjalista do spraw nowych technologii.

SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI

EKONOMIA

Studia stwarzają wiele możliwości zatrudnienia i perspektywy rozwoju zawodowego. W ich trakcie nauczysz się organizacji
transportu i logistyki w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TLS oraz usług kurierskich ekspresowych
i pocztowych. Zyskasz poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania najnowszych rozwiązań w transporcie i logistyce, poznasz
inteligentne systemy transportowe. Dowiesz się, jak optymalizować procesy logistyczne z uwzględnieniem ekologii i ochrony
środowiska. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych łańcuchów dostaw i nauczysz się, jak organizować
i optymalizować transport w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Studia są skierowane do osób planujących
prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego, przyszłych pracowników agencji
celnych, centrów logistycznych, działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach, a także do tych, którzy
wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w międzynarodowym środowisku w obszarze spedycji krajowej i międzynarodowej,
ekonomii i marketingu.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Ekonomika transportu,
• Logistyka,
• Rozwój infrastruktury i technologii w transporcie i logistyce,
• Analiza ekonomiczna transportu,
• Organizacja transportu w przedsiębiorstwie,
• Transport Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• własna działalność gospodarcza w obszarze handlu międzynarodowego,
• pracownik agencji celnych,
• pracownik centrów logistycznych,
• pracownik działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach,
• pracownik firm spedycji krajowej i międzynarodowej.

SPECJALNOŚĆ: STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA GOSPODARCZA II

EKONOMIA

W trakcie studiów poszerzysz wiedzę z zakresu działania przedsiębiorstwa na rynku. Poznasz praktyczne aspekty
funkcjonowania organizacji gospodarczych, analiz sektorowych i projektów inwestycyjnych. Będziesz umiał samodzielnie
sporządzać ekspertyzy dotyczące procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Strategiczna analiza rozwoju przedsiębiorstwa,
• Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa,
• Kulturowe uwarunkowania współczesnego biznesu,
• Strategie podatkowe przedsiębiorstw,
• Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• analityk lub konsultant w korporacjach międzynarodowych,
• przedsiębiorstwa i instytucje regulujące działalność
podmiotów gospodarczych lub promujące
przedsiębiorczość,

• menedżer przedsiębiorstwa,
• kierownik projektu,
• doradca strategiczny i biznesowy,
• specjalista ds. wyceny nieruchomości,
• specjalista ds. ryzyka,
• analityk efektywności biznesu.

SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY II

EKONOMIA

To specjalność, w trakcie której pogłębisz wiedzę i rozwiniesz kompetencje w sferach planowania, zaopatrzenia, produkcji,
logistyki, badań, rozwoju, finansów i controllingu. Nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane
z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym. Studia na poziomie magisterskim pozwolą ci swobodnie poruszać
się w projektach o różnym podłożu ekonomicznym, prawnym i politycznym. Dzięki tej specjalności będziesz przygotowany
do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz w organach rządowych
i samorządowych.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:
• Studia przypadku biznesu międzynarodowego,
• Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym,
• Międzynarodowa promocja gospodarcza,
• Finansowanie w biznesie międzynarodowym,
• Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne,
• organizacje międzynarodowe,
• organy rządowe i samorządowe,

• specjalista międzynarodowych usług finansowych
i kapitałowych,
• menedżer projektów międzynarodowych,
• pracownik w międzynarodowych firmach handlowych.

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
NA KIERUNKU EKONOMIA

umiejętność obserwacji zjawisk
ekonomicznych ze wskazaniem
ich przyczyn i wykorzystaniem
podstawowych narzędzi
analitycznych

umiejętność przewidywania
skutków decyzji ekonomicznych
na podstawie znajomości teorii
ekonomicznych i podstawowych
technik prognostycznych

umiejętność sporządzania
zestawień, raportów, analiz
i ekspertyz ułatwiających
podejmowanie poprawnych
decyzji ekonomicznych
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