
STUDIA PROWADZONE SĄ  
W JĘZYKU           

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 6 SEMESTRÓW

SPECJALNOŚĆ:
•  Biznes międzynarodowy I

STUDIA ONLINE. 
SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
EKONOMIA  
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EKONOMIA. SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY I
  NOWOŚĆ 
Podstawowym celem tej specjalności jest nauczenie Cię, jak prowadzić własną działalność gospodarczą i współpracować 
z rynkami międzynarodowymi. Dowiesz się, jak funkcjonują międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak prowadzić działalność 
handlową, marketingową i inwestycyjną oraz jak zarządzać kadrami. Ponadto nauczysz się, jak skutecznie negocjować 
i zawierać kontrakty, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych i jak realizować transakcje w środowisku 
międzykulturowym.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego,
• Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych,
• Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego,
• Transport i spedycja w handlu zagranicznym,
• Konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa,
• Strategie w biznesie międzynarodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• specjalista ds. projektów międzynarodowych,
• specjalista ds. biznesu międzynarodowego,

• dyspozytor międzynarodowy,
• specjalista w handlu międzynarodowym.



REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego,
• Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych,
• Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego,
• Transport i spedycja w handlu zagranicznym,
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umiejętność wykorzystywania podstawowej 
wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii 
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
formułowania praktycznych wniosków 

użytecznych dla decydentów

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

   

 

                  adres: 
   ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400          
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
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KONTAKT DO REKRUTACJI

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
NA KIERUNKU EKONOMIA



AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU
VISTULA
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300

@uczelniavistula

uczelniavistula

vistula.edu.pl

@uczelniavistula

uczelniavistula


