Witaj na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Cieszymy
się, że nasza Uczelnia wzbudziła Twoje zainteresowanie. Niniejszy przewodnik
pozwoli Ci poznać najważniejsze fakty, dotyczące wyjątkowego miejsca, jakim
jest nasz Uniwersytet.

Zacznijmy od tego, że wyróżnia nas

BOGATA TRADYCJA

H

istorię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Stu
dium Handlowego w 1925 r. – jako trzeciej w II Rzeczypospolitej wyższej szkoły handlowej. WSH było
szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a pierwszą siedzibą – budy
nek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sien
kiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września
tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa.
6 listopada 1939 r., podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i za
mknięto.
Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Punktem zwrotnym w dziejach Uczel
ni było jej upaństwowienie i przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. prze
kazano Uczelni zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27,
dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974
przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie.
Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r.
przemianami politycznymi i gospodarczymi. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się na

2

www.uek.krakow.pl

Bogactwo historii i 90-letnia tradycja ukształtowały oblicze dzisiejszej

NOWOCZESNEJ UCZELNI
sza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy
z dnia 6 lipca 2007 r. Oznacza to, że Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych dokto
ra i doktora habilitowanego, a także uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia
na poziomie wyższym.
Obecny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza pod względem wielkości uczelnia ekonomicz
na w Polsce. Na wszystkich typach studiów studiuje tu około 15 000 studentów, mury Uniwersytetu od
momentu powstania opuściło ponad 100 000 absolwentów. Współpracujemy z ponad 200 uczelniami
z całego świata, dzięki czemu nasi studenci mogą brać udział w programach wymian, staży i praktyk zagra
nicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. Z roku na rok UEK uruchamia kierunki i specjalności, które
wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.
Z badań losów studentów i absolwentów, które od 2010 roku prowadzi Akademickie Centrum Kariery,
wynika, że 85% studentów UEK znajduje pracę już w trakcie studiów.

JEDNYM SŁOWEM, STUDIA NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE
TO NAJLEPSZA PRZEPUSTKA DO KARIERY!

www.uek.krakow.pl
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UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM
UEK to uczelnia, która daje wszystkim studentom możliwość wszechstronnego rozwoju. Oto kilka dowodów.

Akademickie Centrum Kariery UEK (ACK)

www.kariery.uek.krakow.pl

UEK oprócz szerokiej oferty edukacyjnej daje również możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już
w trakcie studiów. Około 90% absolwentów znajduje pracę w pierwszym okresie po ich ukończeniu!
ACK wspiera studentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy oferując m.in.:
`` bazę online publikującą rocznie ponad 5000 ofert pracy, praktyk i staży od prawie 3000 polskich i
zagranicznych przedsiębiorstw,
`` szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspertów z różnych branż,
`` doradztwo zawodowe,
`` program praktyk zagranicznych Erasmus+ dla studentów i absolwentów,
`` Targi Pracy.
Akademickie Centrum Kariery współpracuje m.in. z następującymi firmami: Aon, Brown Brothers Harriman,
Capgemini Polska, Deloitte, Euroclear Bank, EY, Grupa Maspex, HedgeServ, Motorola Solutions, PwC, Shell,
State Street, UBS.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK (BON) 		

www.bon.uek.krakow.pl

Jesteśmy zespołem konsultantów specjalizujących się w udzielaniu wsparcia studentom z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Zapewniamy wsparcie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych studentom i dokto
rantom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom przewlekle chorym poprzez dobór opty
malnych form wsparcia.
Jako student z niepełnosprawnością możesz ubiegać się o następujące formy wsparcia:
`` usługę tłumacza języka migowego,
`` pomoc asystenta dydaktycznego,
`` zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz form ich zaliczania,
`` adaptację materiałów dydaktycznych,
`` specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
`` alternatywną formę lektoratów języków obcych,
`` dostosowane zajęć z wychowania fizycznego, w tym udział w sekcji AZS UEK Osób Niepełnosprawnych,
`` udogodnienia w korzystaniu z Biblioteki Głównej (wydłużony czas wypożyczenia książek, dostępne
stanowiska, sprzęt dla osób z niepełnosprawnością wzroku itp.),
`` wjazd i parkowanie na terenie Kampusu,
`` dostosowany pokój w domu studenckim,
`` pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim,
`` dodatkowe konsultacje z przedmiotów odbywających się w toku studiów,
`` adaptację procesu nauczania języków obcych dla studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(dysleksja).
Dodatkowo możesz uzyskać informacje o pomocy materialnej, otrzymać wsparcie psychologiczne (w ramach
Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego) oraz wziąć udział w wyjazdach szkoleniowointegracyjnych.

www.uek.krakow.pl
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ZAGRANICZNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Najlepszym sposobem sprawdzenia i rozwijania wiedzy jest odpowiednia
ścieżka edukacyjna. W Biurze Programów Zagranicznych znajdziecie oferty
wyjazdów za granicę, skierowane do osób nastawionych na podnoszenie
umiejętności i kwalifikacji.
Szczególną uwagę poświęcamy możliwościom, które są w stanie sprostać wymaganiom najbardziej ambitnych.
Wyjazdy zagraniczne na studia częściowe zapoznają studentów z realiami edukacyjnymi w światowych ośrod
kach akademickich, podnoszą poziom znajomości języka, pozwalają nawiązać mnóstwo wspaniałych znajomo
ści, poszerzają świadomość samego siebie i otaczającego nas świata. Wszystko to jest dostępne przy założeniu,
że spełnione są następujące warunki: dobra średnia ocen, znajomość języka obcego, zaangażowanie w życie
Uczelni.
PROGRAM ERASMUS+ – WYJAZDY DO KRAJÓW PROGRAMU (K103)
`` najpopularniejszy wśród studentów program umożliwiający zrealizowanie części studiów oraz praktyki
poza granicami kraju
`` m
 ożliwość wyjazdu na studia lub praktyki do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także do Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
`` grant przyznawany w tym programie jest formą dofinansowania różnicy w kosztach utrzymania
`` m
 ożliwy okres przebywania na stypendium – jeden lub dwa semestry w obrębie tego samego roku akade
mickiego
`` uczestnikiem programu można być kilka razy – max. 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów
`` dla studentów znajdujących w trudnej sytuacji materialnej i studentów niepełnosprawnych istnieje moż
liwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego z programu POWER (Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój) na czas pobytu na studiach i praktyce w ramach programu Erasmus+
PROGRAM ERASMUS+ – WYJAZDY DO KRAJÓW PARTNERSKICH (K107)
`` możliwość wyjazdu do wszystkich pozostałych krajów świata definiowanych jako kraje partnerskie, które
mogą uczestniczyć w programie Erasmus+ np. Chiny, USA, Azerbejdżan, Japonia itp.
`` lista uczelni partnerskich co roku ulega zmianie i znana jest dopiero po zatwierdzeniu projektu przez Naro
dową Agencję Programu Erasmus+
`` program umożliwia wyjazd tylko na studia
`` przyznawany grant pokrywa całkowicie koszty utrzymania
`` student otrzymuje ryczałt na koszty podróży
`` możliwy okres przebywania na stypendium – jeden lub dwa semestry w obrębie tego samego roku akade
mickiego
`` uczestnikiem programu można być kilka razy – max. 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów
PROGRAM CEEPUS:
`` umożliwia zrealizowanie części programu studiów w Europie Środkowej oraz krajach bałkańskich
`` stypendium umożliwia pokrycie kosztów utrzymania w kraju przyjmującym, możliwy jest także zwrot kosz
tów podróży
`` możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr
`` beneficjentem programu dzięki opcji free mover można być więcej niż jeden raz
PROGRAM STEP W JAPONII:
`` umożliwia zrealizowanie części studiów w uczelni partnerskiej Hiroshima University of Economics
`` wybrani studenci otrzymują stypendium pozwalające pokryć koszty utrzymania
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`` możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr
`` beneficjentem programu można być tylko raz
PROGRAM PODWÓJNYCH DYPLOMÓW:
`` umożliwia roczne studia w uczelni partnerskiej zakończone uzyskaniem drugiego dyplomu
`` programowi towarzyszą praktyki zawodowe
`` większość zajęć w ramach programu prowadzona jest przez praktyków biznesu
`` beneficjentem programu można być dwa razy, raz na poziomie licencjackim i raz na poziomie magisterskim
`` istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w przypadku większości uczelni
PROGRAM EUROPEAN NETWORK OF BUSINESS SCHOOLS
`` roczne studia odbywane na jednej z uczelni partnerskich z Danii, Francji, Hiszpanii i Niemiec
`` umożliwia uzyskanie certyfikatu podpisanego przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum
`` stypendium dofinansowane jest przez program Erasmus+
`` beneficjentem programu można być tylko raz
WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH UMÓW MIĘDZYUCZELNIANYCH:
`` s tudenci UEK mogą zrealizować część studiów w takich krajach, jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk,
Peru, Australia, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Kazachstan, Korea Południowa, Tajwan, Japonia, Chiny
`` możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr
`` zwolnienie z czesnego
`` beneficjentem programu można być wiele razy
PROGRAM JOSZEF:
`` p
 rogram rocznych studiów w Vienna University of Economics and Business dla studentów posiadających
biegłą znajomość języka niemieckiego i angielskiego
`` program skierowany tylko dla studentów ostatniego roku studiów I stopnia
`` integralną częścią programu jest obowiązkowa praktyka w firmie
`` osoby zakwalifikowane otrzymują grant na pobyt na studiach
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION – GVSU:
`` roczne studia w Grand Valley State University, USA
`` oferta skierowana do absolwentów studiów magisterskich UEK oraz studentów II roku studiów magister
skich
`` program koncentruje się na zagadnieniach finansowania i zarządzania agencjami rządowymi, organizacjami
non-profit, instytucjami dobroczynnymi oraz podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną
`` na czas pobytu na studiach student otrzymuje grant od uczelni partnerskiej,
Studenci, którzy chcą otrzymywać najświeższe informacje o ofertach wyjazdów zagranicznych, proszeni są o
zapisanie się na listę subskrypcyjną za pośrednictwem strony: www.bpz.uek.krakow.pl oraz polubienie strony
BPZ na Facebooku – Facebook.com/bpzuek
Biuro Programów Zagranicznych zajmuje się również krajowym systemem mobilności studentów –
TRANSEKONOMIK.
Projekt wymiany studentów dotyczy największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Uczelnie partnerskie
UEK to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

www.uek.krakow.pl
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UEK PO ANGIELSKU

Studiuj w języku angielskim w Krakowie!
W bogatej ofercie UEK znajdziesz ciekawe kierunki studiów nie tylko w języku polskim. Nasza pro
pozycja jest także rozszerzona o programy kształcenia w języku angielskim na wszystkich stopniach
studiów i w różnorodnej formule. Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony: www.uek.kra
kow.pl oraz www.bpz.uek.krakow.pl. Poniżej kilka informacji na zachętę.
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
``Corporate Finance&Accounting (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
``International Finance&Accounting (studia niestacjonarne II stopnia)
``International Business (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i II stopnia)
``Applied Informatics (studia stacjonarne I stopnia)
``Modern Business Management (studia stacjonarne I stopnia)
``Master of Arts in Public Economy & Administration (studia stacjonarne II stopnia)
``Quantitative Methods in Contemporary Management (studia stacjonarne II stopnia)
PROGRAM MENTOR

ENGLISH TRACK

Program Mentor ma zapewnić
studentom zagranicznym
podejmującym studia na UEK pomoc
w załatwianiu różnych spraw przed
przyjazdem i w czasie pobytu w Polsce.
Mentorzy (pomagający studenci UEK)
są premiowani punktami wliczanymi
w pulę punktów rekrutacyjnych na
wyjazdy stypendialne. Dodatkowym
atutem programu jest możliwość
doskonalenia języków obcych oraz
poznania ciekawych ludzi.

Semestralny lub roczny, odpłatny program
prowadzony w języku angielskim skierowany do
osób pragnących wzbogacić ścieżkę kształcenia
o zajęcia w języku angielskim oraz chcących oswoić
się z międzynarodowym środowiskiem pracy. Co
semestr program English Track oferuje około 50
różnych kursów w języku angielskim, które można
zaliczać zamiennie z odpowiednimi kursami na
regularnych studiach w języku polskim. Zajęcia
prowadzone są przez wykładowców polskich oraz
zagranicznych.

GUEST LECTURES
W każdym semestrze na UEK
przyjeżdżają wykładowcy
z zagranicznych uczelni partnerskich.
Oferują wykłady na specjalistyczne
tematy, które rozszerzają ofertę UEK
o doświadczenia innych ośrodków
akademickich.
8

Korzyści płynące z udziału
w programie English Track to m.in.:
`` d
 oskonalenie znajomości języka angielskiego
oraz drugiego języka obcego
`` doskonałe przygotowanie do studiów i pracy za
granicą
`` studia w standardach europejskich
`` studia w międzynarodowym zespole studentów
`` uzyskanie certyfikatu English Track wydanego
w języku angielskim

www.uek.krakow.pl

REKRUTACJA

OD A DO Z


31

Ile kierunków na UEK?
Uniwersytet w roku
2019/2020 na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych
oferuje 31 kierunków.

www.uek.krakow.pl
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia

(LIC., INŻ.)

ZE SŁOWNIKA KANDYDATA
Jak sama nazwa wskazuje, to pierwszy krok na Twojej akademickiej drodze. Te studia trwają sześć lub sie
dem semestrów (studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Logistyka międzynarodowa, Towaroznaw
stwo oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie). Kończy je obrona pracy licencjackiej lub
inżynierskiej (na Gospodarce przestrzennej, Logistyce międzynarodowej, Towaroznawstwie oraz Zarządzaniu
i inżynierii produkcji – studia inżynierskie). Stąd inne nazwy studiów pierwszego stopnia – studia licencjackie
lub studia inżynierskie. Z kolei słowo „stacjonarne” to inaczej dzienne, czyli bezpłatne, na których plan zajęć
obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz myśleć o studiach
drugiego stopnia, czyli magisterskich.
Zobacz też: studia drugiego stopnia stacjonarne (s. 13), studia pierwszego stopnia niestacjonarne (s. 15), studia
drugiego stopnia niestacjonarne (s. 16).

REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”
Powodzenie w czasie rekrutacji na studia zapewnią Ci wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu
maturalnego z przedmiotów, które uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym (zob. tabela na s. 11).

EGZAMIN MATURALNY
POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

liczba uzyskanych punktów wyrażona
w procentach i przeliczana na punkty
kwalifikacyjne przy zastosowaniu
przelicznika 0,6

liczba uzyskanych punktów wyrażona
w procentach i przeliczana na punkty
kwalifikacyjne w proporcji 1:1

PRZYKŁAD:

PRZYKŁAD:

90% punktów uzyskanych na maturze

90% punktów uzyskanych na maturze

54 punkty kwalifikacyjne

90 punktów kwalifikacyjnych

UNIWERSYTET EKONOMICZNY PROWADZI RÓWNIEŻ STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)
W PODHALAŃSKIM OŚRODKU NAUK EKONOMICZNYCH (PONE)
NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – STUDIA WSPÓLNE
Z PODHALAŃSKĄ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ
W NOWYM TARGU.
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REKRUTACJA

od A do Z

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, zgodnie
z wymaganiami zamieszczonymi w tabelce. Kolejność wybranych kierunków będzie uwzględniana przy postę
powaniu kwalifikacyjnym (wypełnienie limitu przyjęć na kierunki studiów)
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa następujące przedmioty:
PRZEDMIOT
PIERWSZY

KIERUNKI

PRZEDMIOT
DRUGI

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
historia lub
wiedza o społeczeństwie
lub matematyka

Prawo
STUDIA I STOPNIA
Innowacje w biznesie
Marketing i komunikacja rynkowa
Modern Business Management (studia w j. ang.)**
Zarządzanie

matematyka
lub geografia
lub historia

Analityka gospodarcza
Finanse i rachunkowość * (studia w j. ang.)**
Rachunkowość i controlling

matematyka

matematyka
lub informatyka

Informatyka stosowana
Applied informatics (studia w j. ang.)**

matematyka lub geografia

Logistyka międzynarodowa

język obcy
Administracja
Ekonomia
Europeistyka
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria organizacji i zarządania
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(specjalność International Business
– realizowana w j. angielskim**)
Studia miejskie
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja

*
**

matematyka
lub
geografia
lub
historia
lub
wiedza
o społeczeństwie

Inowacyjność produktu
Towaroznawstwo

matematyka lub chemia
lub fizyka lub biologia lub
wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka lub chemia
lub fizyka

studia realizowane w języku polskim i angielskim
studia płatne

www.uek.krakow.pl
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PLAN DZIAŁANIA NA „SZÓSTKĘ”				
1 Decydujesz się na wejście do I etapu rekrutacji. W tym celu...  2 Zakładasz konto w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandytatów i zapisujesz się na kierunki  3 Wpłacasz opłatę rekrutacyjną.  4
Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia przechodzisz do II etapu rekrutacji.  5 Jeśli jesteś
na liście osób zakwalifikowanych na studia, potwierdzasz chęć podjęcia studiów przez złożenie wszystkich
wymaganych dokumentów i wniesienie opłat za legitymację studenta.  6 Jeśli nie ma Cię na liście osób
zakwalifikowanych na studia, zgłaszasz się na listę rezerwową.  7 Jeśli dostajesz się na studia z listy
rezerwowej.  Patrz punkt 5 .
TERMINY
Znajdziesz je na stronie WWW Uczelni www.uek.krakow.pl.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w II etapie
rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty:
`` wydruk ankiety osobowej z Internetowej Rekrutacji Kandytatów
`` kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
`` kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)
`` 1 fotografię o wymiarze 35x45 mm zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
WARTO WIEDZIEĆ!
Osoba przyjęta na I rok ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów poprzez doręczenie dokumentów.
Niedopełnienie tego obowiązku oznacza, że rezygnujesz ze studiów na UEK. Twoje nazwisko zostanie
skreślone z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a Twoje miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowej.
TARYFA ULGOWA PRZYSŁUGUJE KANDYDATOM, KTÓRZY:
`` są laureatami stopnia centralnego (III etap) następujących olimpiad: Wiedzy Ekonomicznej, Informatycznej,
Matematycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Statystycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wie
dzy o Społeczeństwie, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP; na kierunki Towaroznawstwo, Zarządzanie
i inżynieria produkcji – olimpiad wymienionych w pkt. 1 oraz Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o Żyw
ności, Inowacji Technicznych i Wynalazczości, na kierunek Prawo – olimpiad wymienionych w pkt. 1 oraz
Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Państwie i Prawie, na kierunek logistyka międzynarodowa – olimpiad wymie
nionych w pkt. 1 oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, na kierunku Turystyka i Rekreacja – olimpiad
wymienionych w pkt. 1 oraz Wiedzy o Turystyce.
Twój bonus: dostajesz maksymalną liczbę punktów z obu przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu
kwalifikacyjnym, musisz tylko złożyć dokument poświadczający Twój sukces (wydany przez głów
ny komitet organizacyjny olimpiady).
`` są laureatami i finalistami stopnia centralnego następujących olimpiad: Biologicznej, Chemicznej,
Fizycznej, Geograficznej, Historycznej, Matematycznej, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka
Francuskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Ukraińskiego,
Języka Włoskiego.
Twój bonus: dostajesz maksymalną liczbę punktów z przedmiotu, z którym wiąże się tematyka olimpiady, mu
sisz tylko złożyć dokument poświadczający Twój sukces (wydany przez główny komitet organiza
cyjny olimpiady).

KANDYDAT NIESTANDARDOWY				
Niestandardowe zasady rekrutacji obowiązują kandydatów, którzy:
`` mają maturę międzynarodową (dyplom International Baccalaureate – IB); z przedmiotów branych pod
uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują liczbę punktów według ustalonego przelicznika
poziom HL: (7  100 pkt; 6  90 pkt; 5  80 pkt; 4  70 pkt; 3  60 pkt; 2  50 pkt);
poziom SL: (7  60 pkt; 6  55 pkt; 5  50 pkt; 4  45 pkt; 3  40 pkt; 2  30 pkt)
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`` s ą cudzoziemcami ubiegającymi się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą; w tych przypad
kach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie i podejmie ostateczną
decyzję w sprawie liczby punktów

od A do Z

`` u
 kończyli szkołę średnią za granicą – tacy kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod wa
runkiem, że ich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości
na mocy prawa lub umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium
Oświaty w Polsce.
`` kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą otrzymują maksymalną licz
bę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny
ZAPAMIĘTAJ!
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do matury międzynarodowej, w przypad
ku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości mogą być warunkowo dopuszczeni do postę
powania kwalifikacyjnego (po złożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) oraz warun
kowo przyjęci. Muszą złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wgladu) wraz z jego tłumaczeniem na język
polski do 27 września 2019 roku.
WAŻNE!
Kandydat będący studentem pierwszego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek.

Studia stacjonarne drugiego stopnia (MAGISTERSKIE)
ZE SŁOWNIKA KANDYDATA
Te studia trwają cztery lub trzy semestry (studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Towaroznawstwo
oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji), lub pięć semestrów (studia na kierunku Audyt finansowy). Kończy
je obrona pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz myśleć o dalszej karierze
akademickiej, do której drogę otwiera szkoła doktorska.
REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”
O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów. Kandydaci
muszą zdać egzamin wstępny w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego obejmującego wiedzę potrzebną do
studiowania wybranego kierunku, z zastrzeżeniem *. W przypadku studiów realizowanych w języku angielskim,
tekst przetłumaczony na język angielski.
* 50% limitu ustalonego przez Senat na rok akademicki 2019/2020 na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia jest
zarezerwowane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ubiegających się o przyjęcie
na ten sam kierunek, który ukończyli w roku akademiskim 2018/2019. Przyjęcie na studia w ramach puli miejsc, o których mowa, będzie
się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanej przez kandydata w ciągu 5 pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych
lub 6 pierwszych semestrów studiów siedmiosemestralnych.

O przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen mogą ubiegać się studenci, którzy nie mają zaliczonego 5-go
lub 6-go semestru z uwagi na zagraniczne wyjazdy stypendialne, na które zostali zakwalfikowani przez UEK.
W tym przypadku uczelniana komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje indywidualnie.

PLAN DZIAŁANIA NA „PIĄTKĘ”				
1 Decydujesz się na wejście do I etapu rekrutacji. W tym celu...  2 Zakładasz konto w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandytatów i zapisujesz się na kierunki  3 Wpłacasz opłatę rekrutacyjną*. 
4 Przystępujesz do egzaminu.  5 Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia przechodzisz
do II etapu rekrutacji, czyli składasz wymagane dokumenty.

www.uek.krakow.pl
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TERMINY
Terminarz składania dokumentów i egzaminów znajdziesz na stronie WWW Uczelni:
www.uek.krakow.pl.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalfikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia,
w II etapie rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty:
`` wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
`` kserokopię dyplomu ukończenia studiów i uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędne
go oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu)
`` kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)
`` 1 fotografię o wymiarze 35x45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów oso
bistych
WAŻNE!
Kandydat będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia** (LIC., INŻ.)
** Uruchomienie kierunku czy specjalności zależy od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
ZE SŁOWNIKA KANDYDATA
Od studiów stacjonarnych pierwszego stopnia różni je to, że są płatne, a zajęcia prowadzone są w weekendy
od piątku (godz. 15.45) do niedzieli. Tytuł inżyniera można uzyskać na kierunkach: Gospodarka przestrzenna,
Logistyka międzynarodowa, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji, na których studia trwają
siedem semestrów. Tytuł licencjata uzyskać można na pozostałych kierunkach, trwających sześć semestrów.
Zob. też: studia drugiego stopnia stacjonarne (s. 13), studia pierwszego stopnia niestacjonarne (s. 15), studia
drugiego stopnia niestacjonarne (s. 16).
ZAPAMIĘTAJ!
REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”
Kandydaci na ten typ studiów
Przyjęcie na studia niestacjonarne jednolite magisterskie lub pierwszego
stopnia odbywa się na podstawie wyników maturalnych z dwóch
przedmiotów: nowożytnego języka obcego oraz do wyboru: matematyki,
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz WOS.
5 WAŻNYCH ZASAD

mogą zgłosić się na nieograni
czoną liczbę kierunków. Przyję
cie nastąpi na jeden z wybranych
kierunków, a kolejność wskaza
na przez kandydata będzie bra
na pod uwagę w postępowaniu
kwalifikacyjnym.

`` jeśli na egzaminie maturalnym zdawałeś/zdawałaś więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera
ny jest ten, który daje korzystniejszy wynik
`` o
 ceny uzyskane przez kandydata z każdego z wymaganych przedmiotów na egzaminie dojrzałości w ramach
starej matury przeliczane będą indywidualnie przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną
`` Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane
jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:
`` jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów
mnożymy przez współczynnik 0,6
`` jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postpowaniu uwzględnia
się nominalną liczbę uzyskanych punktów
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od A do Z

`` w przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiąz
kowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po
przeliczeniu daje korzystniejszy wynik
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
``
``
``
``

wydruk ankiety osobowe – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)
1 fotografię o wymiarze 35x45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów oso
bistych

WAŻNE!
Kandydat będący studentem pierwszego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia* (MAGISTERSKIE)
* Uruchomienie kierunku czy specjalności zależy od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
Ze słownika kandydata
Od studiów stacjonarnych drugiego stopnia różni je to, że są płatne, a zajęcia odbywają się w weekendy od
piątku (godz. 15.45) do niedzieli. Studia trwają cztery semestry lub – w przypadku kierunków Towaroznawstwo,
Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Gospodarka przestrzenna – trzy semestry lub w przypadku kierunku
Audyt finansowy – pięć semestrów. Po ich ukończeniu uzyskać można tytuł magistra.
Zob. też: studia drugiego stopnia stacjonarne (s. 13)
REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia mają kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów. O przyjęciu decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych
uzyskanych z zaliczonych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
`` wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
`` kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu)
`` zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetycznę wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych
przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – doku
ment wymagany w przypadku jeśli średnia nie jest podana w suplemencie.
`` kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)
`` 1 fotografię o wymiarze 35x45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów oso
bistych
WAŻNE!
Kandydat będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
TERMINY I OPŁATY

ZAPAMIĘTAJ!

Znajdziesz je na stronie WWW Uczelni:
www.uek.krakow.pl.

Opłata za pierwszy semestr wnoszona jest jednorazowo.
Od drugiego semestru może być wnoszona w ratach.

www.uek.krakow.pl
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ALFABETYCZNY SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI
Kierunek Administracja
Specjalność Finanse i zamówienia publiczne
Specjalność Gospodarka komunalna
Specjalność Kadry w administracji
Specjalność Public Administration: A Comparative
Perspective
Kierunek Analityka gospodarcza
Specjalność Analityka makroekonomiczna
Specjalność Analityka mikroekonomiczna
Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
Kierunek Applied Informatics
Kierunek Audyt finansowy
Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Kierunek Ekonomia
Specjalność Analityka ekonomiczno-finansowa
Specjalność Analityka ekonomiczno-finansowa
Specjalność Ekonomia menedżerska
Specjalność Ekonomia menedżerska
Specjalność Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Specjalność Konsulting gospodarczy
Specjalność Konsulting gospodarczy
Specjalność Nieruchomości i Inwestycje
Specjalność Nieruchomości i Inwestycje
Specjalność Przedsiębiorczość i innowacje
Specjalność Przedsiębiorczość i innowacje
Specjalność Strategie rozwoju biznesu
Specjalność Strategie rozwoju biznesu
Kierunek Europeistyka
Specjalność Biznes i współpraca na rynku europejskim
Specjalność Menedżer projektów europejskich
Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalność Bankowość
Specjalność Doradztwo podatkowe
Specjalność Finanse i administracja publiczna
Specjalność Finanse przedsiębiorstw
Specjalność Rachunkowość i rewizja finansowa
Specjalność Rynki finansowe
Specjalność Corporate Finance & Accounting
Specjalność Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Specjalność Rachunkowość menedżerska
Kierunek Gospodarka i administracja publiczna
Kierunek Gospodarka przestrzenna
Specjalność Planowanie i inżynieria przestrzenna (inż.)
MAGISTERSKIE 3- SEMESTRALNE
KierunekInformatyka stosowana
Specjalność Inżynieria oprogramowania
Specjalność Systemy informacyjne
Specjalność Systemy inteligentne
Kierunek Innowacje w biznesie
Specjalność Menedżer innowacji
Specjalność Zarządzanie start-upem
Specjalność Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
Specjalność Zarządzanie innowacjami
Kierunek Innowacyjność produktu
Kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania
Specjalność Zarządzanie i doradztwo personalne
Specjalność Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
Specjalność Zarządzanie rozwojem biznesu
Kierunek Logistyka międzynarodowa
Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa
Specjalność E-Marketing
Specjalność Handel i budowanie relacji z nabywcami
Specjalność Marketing miast i regionów
Specjalność Reklama i PR
Specjalność Analityka rynku
Specjalność Handel elektroniczny
Specjalność Marketing międzynarodowy
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Specjalność Zarządzanie produktem
Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Specjalność Ekonomia biznesu międzynarodowego
Specjalność Handel zagraniczny
Specjalność International Business
Kierunek Modern Business Management
Kierunek Quantitative Methods
in Contemporary Management
Kierunek Organizacja i zarządzanie
– studia menedżerskie
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność Projektowanie systemów zarządzania
Specjalność Zintegrowane zarządzanie korporacyjne
Kierunek Prawo
Kierunek Rachunkowość i Controlling
Specjalność Controlling
Specjalność Rachunkowość
Specjalność Rachunkowość według MSR i MSSF
Kierunek Rynki finansowe
Specjalność Doradztwo inwestycyjne
Specjalność Zarządzanie ryzykiem finansowym
Kierunek Stosunki Międzynarodowe
Specjalność Euroazja – polityka i gospodarka
Specjalność Polityka i komunikacja międzynarodowa
Specjalność Międzynarodowe polityki rozwoju
Specjalność Studia Euroazjatyckie
Kierunek Studia miejskie
Specjalność Analityka procesów przestrzennych
Specjalność Zarządzanie Zasobami Miasta
Kierunek Towaroznawstwo
Specjalność Ekologia wyrobów
Specjalność Handlowo-celna
Specjalność Menedżer produktu
Specjalność Zarządzanie jakością wyrobów
Specjalność Transport i spedycja
Kierunek Turystyka i rekreacja
Specjalność Hotelarstwo i gastronomia
Specjalność Turystyka międzynarodowa
Specjalność Obsługa kulturowych form turystyki
Specjalność Animacja czasu wolnego
Specjalność Zarządzanie kongresami i dużymi
wydarzeniami
Specjalność Menedżer zdrowego stylu życia
Kierunek Zarządzanie
Specjalność Kooperacja w biznesie
Specjalność Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Specjalność Zarządzanie firmą
Specjalność Zarządzanie projektami
Specjalność Zarządzanie small businessem
Specjalność Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
Specjalność Zarządzanie wiedzą i informacjami
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność Zarządzanie zasobami niematerialnymi
Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu
terytorialnego
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
Specjalność Zarządzanie projektami w produkcji
Specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją
Specjalność Zarządzanie procesami zakupowymi
w przedsiębiorstwie
Kierunek Zarządzanie międzynarodowe
Specjalność Zarządzanie w projektach
międzynarodowych
Specjalność Globalne systemy logistyczne
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Kierunek łączy aspekty prawne, ekonomiczne i orga
nizacyjno-zarządcze funkcjonowania administracji.
Wyróżnikiem kierunku jest dostarczanie Studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego
i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed współczesną administracją zarów
no publiczną, jak i prywatną. Dlatego oferta programowa odzwierciedla interdyscyplinarność zagadnień
i złożoność administracji, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych,
organizacyjnych itd.

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( łączenie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów funkcjonowania administracji powoduje,
że absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach i podmiotach zarówno publicz
nych, jak i prywatnych
(( możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, osobistego, jak i pogłębiania pozanauko
wych zainteresowań
(( studia osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej
(( kadra naukowo-dydaktyczna złożona z naukowców mających również doświadczenie w prak
tyce prawniczej, administracyjnej i gospodarczej
(( możliwość realizowania płatnych staży

¼ ¼ S PECJAL IZACJE (I STOPI E Ń )
(( Procedury w administracji
(( Business Administration

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y (I STOPI E Ń )
((
((
((
((
((

Administracja publiczna
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Prawo cywilne z umowami w administracji
Metody oceny projektów gospodarczych
Rachunkowość budżetowa

  GDZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((

administracja rządowa i samorządowa
administracja wymiaru sprawiedliwości
działy organizacyjno-prawne podmiotów sektora prywatnego
firmy ubezpieczeniowe, banki
uczelnie wyższe
organizacje pozarządowe
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Á Á S PECJAL NO Ś C I (I I STO PI E Ń )
((
((
((
((

Finanse i zamówienia publiczne
Gospodarka komunalna
Kadry w administracji
Public Administration: A Comparative Perspective

SPECJALNOŚĆ

IS

FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

II S

I NS



II NS



Specjalność umożliwia systemową analizę rozwiązań normatywnych z zakresu: prawa finansowego z sze
rokim uwzględnieniem zharmonizowanego prawa podatkowego, zasad pozyskiwania środków finanso
wych z budżetu Unii Europejskiej oraz państw EFTA, funkcjonowania budżetu Unii Europejskiej, a także
reguł wydatkowania środków publicznych z zastosowaniem procedur zamówień publicznych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((

Finansowanie zamówień publicznych
Gospodarowanie środkami europejskimi
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo finansowe UE

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i stanowiskach niższych szczebli w administracji
rządowej i samorządowej

SPECJALNOŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność ukierunkowana na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania
sprawami gospodarki komunalnej.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
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Ekonomizacja działań samorządów terytorialnych
Gospodarka komunalna
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw komunalnych
Modele zarządzania publicznego miast

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( na stanowiskach kierowniczych, a także na stanowiskach niższych szczebli w administracji
rządowej i samorządowej
(( w spółkach komunalnych i przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne
(( w przedsiębiorstwach prywatnych i organizacjach społecznych realizujących zamówienia
z zakresu gospodarki komunalnej

SPECJALNOŚĆ

KADRY W ADMINISTRACJI

IS

II S

I NS

II NS





Specjalność ukierunkowana na zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. statusu prawnego
pracowników administracji publicznej oraz aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służba cywilna w UE
Systemy wynagrodzeń w administracji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i stanowiskach niższych szczebli w administracji
publicznej
IS
II S
I NS II NS

SPECJALNOŚĆ





PUBLIC ADMINISTRATION: a comparative perspective
Specjalność ukierunkowana na zdobywanie wiedzy z zakresu teorii i modeli administracji publicznej funk
cjonującej w różnych krajach, problematyki globalizacji oraz zarządzania, a także etyki administracyjnej.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

From Public Administration to New Public Management
Learning from Public Management Reforms
Public Administration in the Era of Globalization – Challenges, Opportunities, Threats
Trajectories of Public Governance Reforms

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( z arówno na stanowiskach kierowniczych, jak i stanowiskach niższych szczebli w administracji
oraz w organizacjach międzynarodowych
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K I E R U N E K

IS

II S

I NS

II NS

ANALITYKA GOSPODARCZA









Studia na tym kierunku pozwolą Ci poznać metody modelowania i pro
gnozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Na Analityce gospo
darczej zgłębisz nauki ekonomiczne, zaznajomisz się z zagadnieniami
prawnymi (z zakresu prawa gospodarczego) i nauczysz się analizy
zjawisk gospodarczych za pomocą metod ilościowych (statystyka,
ekonometria, badana operacyjne, prognozowanie, informatyka).
Uwaga! Kandydatom na ten kierunek studiów przyda się zdol
ność analitycznego myślenia i talent matematyczny.

Á Á JAKIE SPE C JA L N OŚ C I
(jedynie na II stopniu studiów)
(( Analityka makroekonomiczna,
(( Analityka mikroekonomiczna,
(( Analityka instytucji finansowych
i ubezpieczeniowych.

  S PECYFIKA KI E RUN KU
Absolwenci Analityki gospodarczej na UEK:
(( są w pełni przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się analizą i prognozo
waniem różnych aspektów życia gospodarczego,
(( uzyskują cenione na rynku pracy umiejętności, takie jak zdolność prognozowania procesów
zachodzących w gospodarce czy umiejętność przeprowadzania analiz gospodarczych,
(( na studiach zdobywają umiejętność rozwiązywania problemów gospodarczych z zastosowa
niem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych.
Na I stopniu studiów kierunku Analityka gospodarcza nie wybiera się specjalności. Przykładowe przed
mioty wykładane w toku studiów to: makro- i mikroekonomia, finanse, matematyka finansowa, podstawy
prawa, statystyka opisowa i ekonomiczna, statystyka matematyczna, demografia, ekonometria, badania
operacyjne, metody badań rynkowych, analityka w korporacjach krajowych i międzynarodowych.
Absolwent kierunku Analityka gospodarcza będzie miał dużą szansę znaleźć pracę:
(( w bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
(( w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki (jako specjalista analityk
gospodarczy, specjalista przetwarzania danych statystycznych),
(( jako analityk w korporacjach krajowych i międzynarodowych,
(( w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.
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S P E C J A L N O Ś Ć

IS

ANALITYKA MAKROEKONOMICZNA

II S

I NS



II NS



Specjalność ta umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu makroekonomii i teorii wzrostu go
spodarczego, prawa gospodarczego, rynków zagranicznych i finansów międzynarodowych. Prócz wiedzy
ogólnoekonomicznej studenci zdobędą umiejętności modelowania i prognozowania zjawisk i procesów
gospodarczych z wykorzystaniem metod ilościowych oraz narzędzi i programów komputerowych.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

Makroekonomia oraz Makroekonometria,
Teoria wzrostu gospodarczego oraz Prognozowanie gospodarcze,
Finanse międzynarodowe oraz Metody analizy rynków zagranicznych,
Statystyka pracy.

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( Banki i instytucje sektora finansów (działy analiz i prognoz),
(( Fundusze inwestycyjne,
(( Instytucje administracji państwowej i samorządowej (analityk finansowy).

S P E C J A L N O Ś Ć

ANALITYKA MIKROEKONOMICZNA

IS

II S



I NS

II NS



Istotą tej specjalności jest pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania podmiotów gospodarczych tj.
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Studenci tej specjalności obok wiedzy ogólnoekonomicznej
i prawa gospodarczego, statystyki i ekonometrii, mogą poszerzać wiedzę w zakresie rachunkowości i fi
nansów przedsiębiorstw, modelowania i prognozowania produkcji, kosztów oraz innych wielkości eko
nomicznych, wykorzystując znajomość metod ilościowych i systemów komputerowych wspomagających
podejmowanie decyzji gospodarczych.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( Mikroekonometria,
(( Finanse przedsiębiorstw oraz Analiza finanso
wa przedsiębiorstwa,
(( Rachunkowość oraz Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
(( Modelowanie produkcji i kosztów, Optymalizacja decyzji gospodarczych oraz Prognozowanie
gospodarcze.
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  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((

Przedsiębiorstwa produkcyjne handlowe i usługowe,
Firmy konsultingowe,
Administracja samorządowa i centralna,
Ośrodki przetwarzania i analizy danych.

ANALITYKA INSTYTUCJI
FINANSOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH

IS

II S

I NS

II NS





Studenci tej specjalności oprócz wiedzy ogólnej z zakresu makroekonomii i mikroekonomii, prawa gospo
darczego, statystyki i ekonometrii mają możliwość zapoznania się z teorią funkcjonowania banków i innych
instytucji finansowych (np. funduszy inwestycyjnych), a także instytucji ubezpieczeniowych. Poznanie me
tod analizy problemów gospodarczych, modelowania i prognozowania, analizy ryzyka, z wykorzystaniem
narzędzi i nowoczesnych programów komputerowych daje szerokie możliwości znalezienia pracy.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( Bankowość oraz Instytucje ubezpieczeniowe,
(( Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej oraz Analiza finansowa banków
i instytucji ubezpieczeniowych,
(( Metody aktuarialne.

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
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Instytucje i firmy ubezpieczeniowe,
Towarzystwa emerytalne,
Fundusze inwestycyjne,
Działy analiz i prognoz m.in. w bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych.

K I E R U N E K

IS

II S

APPLIED INFORMATICS





I NS

II NS

The main objective of this study program is to deliver IT knowledge and specific skills needed for effective
information systems management in a fast changing world. This field of study focuses on theoretical prin
ciples of computer science, algorithms, computer programming, database systems and operating systems.
The program has also been prepared to provide students with knowledge about micro- and macroeconom
ics, management, business, corporate finance & other related issues. During the lectures students will be
introduced to theoretical and practical aspects of IT projects management, implementation and teamwork.
One of the essential factors for foreign students is that all courses are conducted in English, by both local
and external professors.

  SPECYFIKA KIERUN KU

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?

(( the learning process is conducted
in English
(( this study program allows to develop
theoretical knowledge and practical
skills,
(( graduates can work as IT specialist
in business and R&D area.

(( business companies and public
organization,
(( R&D institutes,
(( education sector,
(( IT companies.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

Theoretical Foundations of Computer Science
Architecture of Computer Systems
Electronic Data Interchange
Programming Workshop
Introduction to Information Systems
Software Analysis and Design
Operating Systems
Analysis and Design of Information Systems
Introduction to Databases
E-Business
Computer Networks
Administration of Computer Systems
Methodology of Scientific Research
IT Enterprise Management
Object Oriented Analysis and Design
Modern Trends of Computer Science
Concurrent And Parallel Programming
IS Security
Knowledge Management
Data Mining Methods
Enterprise Management Systems

II STOPIEŃ
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

Process Management
Software Engineering
Data Warehouses
Rich Internet Application
Process Optimization
Electronic Commerce
Virtualization and Cloud Processing
Computer Modelling and Simulation
Automatic Image Recognition
Business Process Modelling
Integrated Management Systems
Data Security
Software Quality
IT Governance
Machine Learning
Metaheuristics
Fuzzy Systems
Knowledge Processing Systems
Natural Language Processing
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K I E R U N E K

AUDYT FINANSOWY

IS

II S



I NS

II NS



Audyt finansowy jest unikatowym kierunkiem studiów w skali kraju w ofercie Uniwersytetu Ekonomicz
nego w Krakowie. Kierunek prowadzony jest w systemie 2,5-letnich studiów magisterskich uzupełniają
cych (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).
Program nauczania obejmuje nie tylko rachunkowość i rewizję finansową, ale także szeroko rozumiane fi
nanse, prawo gospodarcze i ekonomię, dając studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy
i umiejętności oraz otwierając przed nimi bogate perspektywy zawodowe.

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( Program studiów na kierunku Audyt finansowy jest
zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na
biegłego rewidenta.
(( Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR)
opublikowała na swojej stronie interneto
wej wykaz kierunków studiów, których
ukończenie pozwala na staranie się
o uzyskanie zwolnienia z 10 egzami
nów teoretycznych w postępowaniu
kwalifikacyjnym dla kandydatów
na biegłych rewidentów. Na liście
znajduje się kierunek studiów
„Audyt finansowy” prowadzony na
Wydziale Finansów i Prawa Uniwer
sytetu Ekonomicznego w Krakowie,
(( Program studiów kierunku audyt finanso
wy umożliwia także akredytację międzyna
rodowej organizacji association of chartered
certified accountants (acca), dając studentom
możliwość rozpoczęcia kwalifikacji acca jeszcze
w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większo
ści egzaminów.

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
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firmy audytorskie
kancelarie biegłych rewidentów
biura rachunkowe
biura doradztwa podatkowego
działy księgowe jednostek gospodarczych

K I E R U N E K

BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM



IS
SPECYFIKA KIERUN KU

II S



I NS

II NS



Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z zakre
su funkcjonowania instytucji finansowych w skali makro i mikroekonomicznej. Po ukończeniu studiów
będziesz wysokiej jakości specjalistą z dziedziny bankowości i ubezpieczeń, ekonomistą dobrze zorien
towanym w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych. Kierunek przygoto
wuje studentów do międzynarodowego egzaminu na europejski certyfikat bankowca, nadawanego przez
Związek Banków Polskich.

Á Á JAK IE S PEC JA L N O ŚC I
(( Bankowość zaawansowana
(( Zarządzanie ryzykiem na rynku
bankowym i ubezpieczeniowym

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((

banki, instytucje finansowe
fundusze inwestycyjne
spółki konsultingowe
domy maklerskie
korporacje międzynarodowe.

25

K I E R U N E K

EKONOMIA

IS

II S

I NS

II NS









Kierunek oferuje absolwentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania
mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro oraz w otoczeniu międzynarodowym. Program
studiów umożliwia rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w procesie podejmo
wania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi. Bogata oferta
specjalności realizowanych w ramach kierunku pozwala na rozwijanie zainteresowań naukowych przez
każdego studenta.

Á Á JAKIE SPE C JA L N O ŚC I
(( Analityka
ekonomiczno- finansowa
(( Ekonomia menedżerska
(( Gospodarowanie kapitałem
ludzkim (tylko drugi stopień)
(( Konsulting gospodarczy
(( Nieruchomości i inwestycje
(( Przedsiębiorczość i innowacje
(( Strategie rozwoju biznesu

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( Na tym kierunku kształci się postawy i umiejętności niezbędne w działalności gospodarczej
ukierunkowanej na sprawność i efektywność
(( Tu zdobędziesz umiejętność praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościo
wych przy podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych
(( Wskazane u kandydata: zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi i społecz
nymi
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SPECJALNOŚĆ

ANALITYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Specjalność oferuje studentom możliwość poznania mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospo
darki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rynków finansowych, a także interakcji zacho
dzących między sferami realną i finansową gospodarki. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności
analizowania oraz interpretowania procesów i zjawisk tak gospodarczych, jak i finansowych z wykorzy
staniem szerokiego wachlarza metod służących do prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych.

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

Analiza projektów inwestycyjnych
Modelowanie makroekonomiczne
Międzynarodowe rynki finansowe
Metody oceny ryzyka

IS

II S



I NS

II NS



  GDZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((

instytucje finansowe (działy analiz ekonomicznych i finansowych)
sektor przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (piony analityczne)
administracja rządowa i samorządowa (departamenty oraz wydziały finansowe i inwestycyjne)
media (publicystyka ekonomiczna)

SPECJALNOŚĆ

ANALITYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA
Specjalność oferuje studentom możliwość poznania koncepcji i narzędzi służących do przeprowadzania
pogłębionych analiz sytuacji gospodarczej oraz inwestycji finansowych. Studenci mają możliwość zdoby
cia umiejętności stosowania zaawansowanych metod analizy i oceny otoczenia makroekonomicznego,
analizy sprawozdań finansowych, wyceny instrumentów finansowych, szacowania oczekiwanej stopy
zwrotu i ryzyka, porównywania możliwości inwestycyjnych oraz wydawania rekomendacji.

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

Makroekonomia rynków finansowych
Analiza i wycena instrumentów finansowych
Ekonomia i finanse behawioralne
Analiza aktywności gospodarczej

IS

II S



I NS

II NS
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  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((

instytucje finansowe (działy analiz ekonomicznych i finansowych)
sektor przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (piony analityczne)
administracja rządowa i samorządowa (departamenty oraz wydziały finansowe i inwestycyjne)
media (publicystyka ekonomiczna).

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIA MENEDŻERSKA

IS



II S

I NS

II NS



Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych karierą na stanowiskach menedżerskich w sek
torze prywatnym i publicznym. Oferuje gruntowną wiedzę ekonomiczną w wymiarze zarówno teoretycz
nym, jak i praktycznym, przygotowując studentów do wytyczania i realizacji strategii firmy, prowadzenia
negocjacji biznesowych oraz kierowania zespołami ludzkimi. Studenci specjalności będą mogli też opano
wać narzędzia analityczne wspomagające menedżera w procesie decyzyjnym.

¦ ¦ PRZEDMIOT Y SPE C JA L N O ŚC I O W E :
((
((
((
((
((
((
((

Zarządzanie projektami
Gry strategiczne
Narzędzia informatyczne w biznesie
Ekonomia i finanse behawioralne
Statystyka w biznesie
Kierowanie zespołami
Negocjacje

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( przedsiębiorstwa i korporacje
międzynarodowe,
(( firmy konsultingowe,
(( własna działalność gospodarcza,
(( start-upy,
(( instytucje rządowe i samorządowe
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SPECJALNOŚĆ

IS

EKONOMIA MENEDŻERSKA

II S

I NS



II NS



Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych karierą na stanowiskach menedżerskich w róż
nego rodzaju organizacjach. W toku studiów doskonalone są umiejętności podejmowania decyzji strate
gicznych w przedsiębiorstwie oraz kierowania nim w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otocze
nia. Szczególny nacisk jest kładziony na praktyczne wykorzystywanie metod ilościowych i jakościowych
do podejmowania optymalnych decyzji w biznesie.

¦ ¦ PRZEDMIOTY S PE C JA L N OŚ C I OWE :
((
((
((
((
((

E-biznes
Komputerowe wspomaganie decyzji menedżera
Optymalizacja decyzji menedżerskich
Prawo gospodarcze
Rachunkowość zarządcza i controlling

  GDZIE ZNA JDZI E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((

przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe,
firmy konsultingowe,
własna działalność gospodarcza,
start-upy,
instytucje rządowe i samorządowe

SPECJALNOŚĆ

IS

GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

II S

I NS



II NS



Na tej specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na analizowanie i rozwiązywanie
w praktyce gospodarczej problemów związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim. Program spe
cjalności zakłada analizę powyższych problemów w ramach trzech modułów: kapitału ludzkiego w go
spodarce, w przedsiębiorstwie oraz kapitału ludzkiego jednostki.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

Rynek pracy
Prawo pracy
Rozwój kapitału ludzkiego
Kariera zawodowa
Analiza kapitału ludzkiego

  G DZ I E Z N A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( Działy HR średnich i dużych przedsiębiorstw,
korporacji międzynarodowych, banków
(( Instytucje administracji państwowej
i samorządowej
(( Firmy doradcze, outsourcingowe i offshoringowe
(( Własna działalność gospodarcza
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SPECJALNOŚĆ

KONSULTING GOSPODARCZY

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów posiadających wiedzę teoretycz
ną oraz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicz
nymi.
Konsulting gospodarczy obejmuje szeroki zakres aktywności gospodarczej, m.in. w zakresie doradztwa:
biznesowego, ekonomicznego, w sferze marketingu, sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Podczas studiów część zajęć realizowana jest we współpracy z praktykami gospodarczymi. Istnieje moż
liwość odbywania praktyk i staży w firmach konsultingowych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

Zarządzanie strategiczne
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Zarządzanie sprzedażą i promocją
Zrównoważony rozwój biznesu
Konsulting w sferze publicznej
Public relations

SPECJALNOŚĆ

KONSULTING GOSPODARCZY

(( w firmach konsultingowych
(( w przedsiębiorstwach z różnych branż:
przemysłowych i usługowych, firmach
rekrutacyjnych i agencjach doradztwa
personalnego
(( w instytucjach i agencjach publicznych
(( w ramach własnej działalności świadczą
cej usługi konsultingowe.

IS

II S

I NS



II NS



Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów posiadających zaawansowaną
wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi.
Program specjalności koncentruje się na przekazaniu praktycznych umiejętności z zakresu doradztwa
biznesowego oraz gospodarczego dla przedsiębiorstw i jednostek publicznych.
Podczas studiów część zajęć realizowana jest we współpracy z praktykami gospodarczymi. Istnieje moż
liwość odbywania praktyk i staży w firmach konsultingowych.

¦ ¦ WYBRANE PRZEDMIOTY
(( Procesy biznesowe
(( Finanse międzynarodowe
(( Konsulting zarządczy
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(( Finansowanie rozwoju
przedsiębiorstw
(( Komunikacja i negocjacje

  GDZIE ZNA JDZIESZ PRACĘ?
(( w firmach konsultingowych
(( w przedsiębiorstwach z różnych branż: przemysłowych i usługowych, firmach rekrutacyjnych
i agencjach doradztwa personalnego
(( w instytucjach i agencjach publicznych
(( w ramach własnej działalności świadczącej usługi konsultingowe.

SPECJALNOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

IS



II S

I NS

II NS



Specjalność pozwala zdobyć wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku nieruchomości popartą umie
jętnościami praktycznymi w zakresie analizy rynku nieruchomości, analiz przestrzennych, podejmowania
decyzji inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz narzędzi i technik zarządzania procesem inwesty
cyjnym. Studenci dokonują statystycznej analizy danych rynkowych, poszukują optymalnej lokalizacji dla
inwestycji oraz kalkulują koszty inwestycji wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

Rynek nieruchomości
Podstawy wyceny nieruchomości
Projekty inwestycyjne w budownictwie
Zarządzanie nieruchomościami

  GDZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie
gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku;
(( w instytucjach prowadzących działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu
i zarządzania nieruchomościami, tj.: w biurach projektów, biurach geodezyjnych, przedsię
biorstwach budowlanych, firmach deweloperskich, instytucjach pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, instytucjach ubezpieczeniowych, organach administracji państwowej
i samorządowej, bankach;
(( w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomo
ściami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego, itp.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE I STOPIEŃ
Wybierając tą specjalność Student zdobędzie wiedzę z zakresu inwestowania w nieruchomości, finan
sowania nieruchomości, funkcjonowania rynku nieruchomości, gospodarowania zasobami nieruchomo
ści, metod wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami wspartą znajomością zagadnień
technicznych (m.in. obsługa AutoCAD). Absolwenci zdobywają także praktyczne umiejętności w zakresie
przygotowania projektów inwestycyjnych oraz zarządzania procesem inwestycyjnym, korzystając z róż
norodnych źródeł informacji o nieruchomościach dla potrzeb aktywności na rynku nieruchomości.
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SPECJALNOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność ta oferuje studentom możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości rynku nieru
chomości i jego obsługi. Absolwenci potrafią samodzielnie ocenić stan prawny i techniczny nieruchomości,
przeprowadzić analizę efektowności inwestycji, sporządzić plan zarządzania nieruchomością oraz dokonać
wyceny nieruchomości. Ponadto absolwenci są przygotowani do kompetentnego planowania i prowadze
nia projektów badawczych przy wykorzystaniu różnych metod pozyskiwania i przetwarzania danych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((

Ekonomiczna analiza efektywności inwestycji
Zarządzanie wartością nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie
gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku;
(( w instytucjach prowadzących działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu
i zarządzania nieruchomościami, tj.: w biurach projektów, biurach geodezyjnych, przedsię
biorstwach budowlanych, firmach deweloperskich, instytucjach pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, instytucjach ubezpieczeniowych, organach administracji państwowej
i samorządowej, bankach;
(( w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomo
ściami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego, itp.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE II STOPIEŃ
Specjalność ta oferuje studentom możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości zasad
funkcjonowania rynku nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi procesu inwestycyj
nego z naciskiem na doskonalenia praktycznych umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy. Absol
wenci specjalności potrafią samodzielnie m.in. wykonać analizę popytu i podaży na rynku nieruchomości,
sporządzić plan zarządzania nieruchomością, dokonać wyceny nieruchomości i sporządzić operat sza
cunkowy. Ponadto posiadają umiejętności praktycznego wykorzystania oprogramowania do zarządzania
nieruchomościami (Singu FM), statystycznej analizy danych (Statistica) oraz kalkulacji kosztów budowy
(BIMestiIMATE).

32

SPECJALNOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

IS
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Specjalność „Przedsiębiorczość i innowacje” umożliwia zdobycie wiedzy ekonomicznej i menedżer
skiej potrzebnej do założenia i zarządzania firmą, w tym także wiedzę praktyczną w zakresie praw
nych uwarunkowań przedsiębiorczości, rachunkowości podatkowej, analizy ekonomicznej, marketin
gowych i finansowych aspektów prowadzenia biznesu. Studenci poznają proces wdrażania innowacji
oraz źródła finansowania projektów biznesowych i działalności gospodarczej (w tym fundusze unij
ne). Szeroka oferta przedmiotów specjalnościowych przygotowuje studentów do czynnego uczest
nictwa w praktyce gospodarczej na rynku europejskim zarówno w dużych firmach, jak i w małych
średnich przedsiębiorstwach. Studenci nabywają także umiejętności niezbędne do uruchomienia
i prowadzenia własnej firmy.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Kreatywność i innowacje
Zarządzanie projektami
Przedsiębiorczość korporacyjna
Zarządzanie strategiczne
E-biznes
Trening interpersonalny

  G DZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
((
((
((
((

w korporacjach,
w małych i średnich przedsiębiorstwach
w firmach konsultingowych,
w sektorze bankowym i instytucjach
finansowych,
(( w instytucjach administracji państwowej
i samorządowej, zwłaszcza w jednostkach
odpowiedzialnych za politykę wsparcia
małych i średnich przedsiębiorstw,
(( w instytucjach otoczenia biznesu,
(( we własnej firmie.

SPECJALNOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

IS
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Studenci specjalności „Przedsiębiorczość i innowacje” mają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy
w zakresie rozwoju przedsięwzięć gospodarczych oraz wdrażania innowacji w firmie, a szczególnie w za
kresie najnowszych trendów rozwoju przedsiębiorczości, obejmujących innowacyjne modele biznesu czy
też przedsiębiorczość międzynarodową. Są przygotowani do sprostania współczesnym wyzwaniom w za
rządzaniu firmą i rozwoju biznesu w wysoko konkurencyjnym otoczeniu na rynkach międzynarodowych.
Studenci są wszechstronnie wykształconymi ekonomistami, posiadającymi umiejętności stosowania za
awansowanych metod analitycznych do badania procesów i zjawisk gospodarczych. Potrafią skutecznie
diagnozować i rozwiązywać problemy w biznesie, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsię
biorstw. Umiejętność krytycznej analizy, pogłębionej syntezy i praktycznego wykorzystania posiadanej
wiedzy czyni z nich nowoczesnych menedżerów przyszłości. Wykazują również kompetencje społeczne
niezbędne na rynku pracy, w działalności badawczej oraz w samodzielnej edukacji.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Metodyka analiz rynkowych
Zarządzanie innowacjami
Public relations

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( w krajowych i międzynarodowych firmach,
(( w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (m.in. w agencjach i ośrodkach
promocji przedsiębiorczości, centrach transferu technologii),
(( w firmach konsultingowych,
(( w instytucjach odpowiedzialnych za politykę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
(( we własnej firmie.

SPECJALNOŚĆ

STRATEGIE ROZWOJU BIZNESU

IS
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Absolwenci specjalności są przygotowani do opracowywania i wdrażania planów strategicznych firmy.
Potrafią identyfikować i interpretować determinanty rozwoju organizacji, a także diagnozować i rozwią
zywać problemy zarządcze firm. Poprzez systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem dążą
do doskonalenia działań, stymulowania rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania. Ab
solwenci posiadają także ogólne przygotowanie do prowadzenia badań, w tym wykonywania prostych
zadań badawczych oraz logicznego formułowania wniosków.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((

Metody zarządzania
Nadzór właścicielski
Organizacje pozarządowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Psychologia zachowań organizacyjnych

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
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Przedsiębiorstwa (np.: przemysłowe, deweloperskie, handlowe, banki, instytucje finansowe)
Agrobiznes
Przedsiębiorstwa konsultingowe
Własna działalność gospodarcza

SPECJALNOŚĆ

STRATEGIE ROZWOJU BIZNESU

IS
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Rozwój biznesu to proces ciągłego odnawiania kierunku działania, struktur i możliwości sprostania zmie
niającemu się otoczeniu. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę w obszarze projektowania sys
temów zarządzania, innowacji, gospodarowania kapitałem ludzkim, zarządzania projektami, jak również
potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi oraz są wyposażeni w kompetencje społeczne dotyczące
etycznego wymiaru zadań zawodowych, zasadności współpracy w zespole oraz ponoszenia odpowie
dzialności za własne i zespołowe działania.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

Analiza konkurencyjności
Ład korporacyjny
Analizy sektorowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem globalnym
Gospodarowanie kapitałem ludzkim

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, bankach, agrobiznesie,
(( Przedsiębiorstwa -jako specjaliści odpowiadający za wybrane procesy realizowane w przed
siębiorstwie - np.: rozwój, wizja i strategia; pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, obsługa
serwisowa, zarządzanie logistyką i magazynami; zarządzanie relacjami z klientami,
(( Agrobiznes
(( Przedsiębiorstwa konsultingowe jako doradcy biznesowi
(( są również przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej.
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KIERUNEK

EUROPEISTYKA

IS
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Studia na kierunku Europeistyka mają charakter interdyscyplinarny i są adresowane do osób, których
zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowa
nia Unii Europejskiej i polityki międzynarodowej. Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą
odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Od roku akademickiego
2014/2015 wdrożono nowy program studiów, dostosowany do najnowszych standardów kształcenia na
poziomie europejskim i potrzeb rynku pracy. Profile kształcenie na specjalnościach odpowiadają na zapo
trzebowanie społeczne i dają możliwość poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia.

Á Á JAKIE SPE C JA L N OŚ C I
(( Biznes i współpraca na rynku europejskim
(( Menedżer projektów europejskich

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( studia interdyscyplinarne, łączące zagadnienia właściwe dla nauk ekono
micznych, prawniczych i politologicznych
(( możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności
połączonych z rozwojem kompetencji interpersonalnych
(( innowacyjne metody dydaktyczne, debaty, symulacje oraz metody wykorzystu
jące nowe technologie (np. platforma edukacyjna, projekty multimedialne)

SPECJALNOŚĆ

IS
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BIZNES I WSPÓŁPRACA NA RYNKU EUROPEJSKIM

Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji w zakresie
zarządzania firmą działającą w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym. Absolwent tej specjal
ności będzie potrafił prowadzić rachunkowość międzynarodową i zarządzać zasobami ludzkimi w śro
dowisku międzynarodowym. Wymiar praktyczny specjalności pozwala nabyć interdyscyplinarne umie
jętności w zakresie administracyjnych i prawnych aspektów realizacji projektów, technik komunikacji
w organizacjach gospodarczych, budowania marki i strategii firmy na rynku europejskim.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( programy i fundusze europejskie
(( podstawy zarządzania w biznesie
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((
((
((
((
((

państwo i władza w Europie
administracyjno – prawne aspekty realizacji projektów
budowanie strategii firmy na rynku europejskim
etykieta biznesu
techniki negocjacji w otoczeniu wielokulturowym

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((

korporacje międzynarodowe
przedsiębiorstwa krajowe i europejskie funkcjonujące na rynkach międzynarodowych
firmy konsultingowe
instytucje uczestniczące w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych

SPECJALNOŚĆ

MENEDŻER PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
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Celem specjalności jest przygotowanie specjalistycznych kadr posiadających niezbędną wiedzę i kom
petencje w zakresie zarządzania firmą produkcyjną, handlową i usługową lub organizacją działającą na
rynkach europejskich. Szczególnie istotne wydają się umiejętności dotyczące zarządzania w biznesie
europejskim z uwzględnieniem specyfiki MSP i NGO, prowadzenia międzynarodowych transakcji gospo
darczych, pozyskiwania funduszy unijnych wraz z ich budżetowaniem, prowadzenia negocjacji międzyna
rodowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej
(( pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami
unijnymi
(( różnice kulturowe w realizacji projektów
(( audyt i controlling w projektach europejskich
(( negocjacje międzynarodowe

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( własna działalność gospodarcza
(( instytucje uczestniczące w pozyskiwaniu
i wykorzystywaniu funduszy europejskich
(( firmy konsultingowe
(( wydawnictwa
(( media
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KIERUNEK

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
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Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie ci obca podstawowa wiedza ekonomiczna, ale przede
wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej
instytucji i podmiotów gospodarczych. Na finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pie
niężno-ekonomiczne.

  S PECYFIKA KI E RUN KU
Ten kierunek pomoże ci naprawdę zrozumieć, co to jest: cena, stopa procentowa, stopa podatkowa, kursy
walutowe, stawki celne, i poznać wiele innych pojęć. Po tych studiach będziesz rozumieć zjawisko ryzyka
na rynku finansowym i nauczysz się nim zarządzać.

Á Á S PECJAL N OŚ C I
((
((
((
((
((
((
((
((
((

Bankowość
Doradztwo podatkowe
Finanse i administracja publiczna
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i rewizja
finansowa
Rynki finansowe
Corporate Finance & Accounting
Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych
Rachunkowość menedżerska

SPECJALNOŚĆ

BANKOWOŚĆ

IS



II S

I NS

II NS



Studia na tej specjalności przygotowują do pracy w bankach i innych instytucjach finansowych. Poznasz
tu m. in. działania różnych segmentów rynku finansowego, tj. rynek dewizowy, rynek pieniężny i rynek
kapitałowy, oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe. Będziesz umieć analizo
wać sprawozdania finansowe.
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Matematyka
Mikro- i makroekonomia
Statystyka
Prawo bankowe, dewizowe, czekowe i in.
Rynki finansowe
Rachunkowość finansowa

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((

banki i instytucje finansowe
spółki konsultingowe
biura maklerskie
fundusze inwestycyjne
instytucje ubezpieczeniowe

SPECJALNOŚĆ

DORADZTWO PODATKOWE

IS

II S

I NS

II NS









Studia na tej specjalności pozwolą Ci połączyć wiedzę ekonomiczną z prawniczą. Program studiów na
UEK przygotowuje do zdawania egzaminów państwowych niezbędnych w wykonywaniu pracy doradcy
podatkowego. W ramach studiów z Doradztwa podatkowego można wybrać liczne wykłady z finansów,
rachunkowości i prawa.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Materialne prawo podatkowe
Ordynacja podatkowa
Prawo administracyjne
Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
Prawo karne skarbowe

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( działy doradztwa podatkowego w firmach audytorskich, konsultingowych i doradczych
(( kancelarie doradztwa podatkowego
(( własna działalność gospodarcza
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SPECJALNOŚĆ

IS

FINANSE I ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

II S



I NS

II NS



Na tej specjalności zdobędziesz zarówno wiedzę ekonomiczną (finanse), jak i tę z zakresu funkcjonowania
administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności są wszechstronnie przygotowani do pracy w sekto
rze publicznym.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((

Finanse
Rachunkowość budżetowa
Elementy prawa administracyjnego
Zarządzanie w sektorze publicznym
Finanse Unii Europejskiej

  G DZIE ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( administracja publiczna
(rządowa i samorządowa)
(( aparat skarbowy
(( publiczne fundusze celowe
(( agencje władz publicznych
(( organy kontroli państwowej

SPECJALNOŚĆ

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

IS

II S

I NS

II NS









Tu poznasz i zrozumiesz zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, racjonalnej gospodarki
i strategii finansowo-ekonomicznej w typowych rodzajach działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Dowiesz się m.in., jak zarządzać działalnością przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów finanso
wych, zdobędziesz umiejętność prowadzenia analiz działalności gospodarczej, prawa gospodarczego,
finansów.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( Finanse i rachunkowość
(( Podstawy prawa
(( Zarządzanie ryzykiem (ryzyko w działalności gospodarczej; komputerowe wspomaganie
zarządzania ryzykiem)
(( Planowanie finansowe, budżetowanie i controlling
(( Zarządzanie zasobami pracy

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjnych
(( instytucje otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstw.
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SPECJALNOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ
I REWIZJA FINANSOWA

IS

II S

I NS

II NS









Studenci tej specjalności zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachun
ku kosztów i rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej, analizy i rewizji finansowej.
W programie specjalności ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek oraz
zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą. Na zajęciach dydaktycznych,
studenci zapoznają się także z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy księgowych
i biegłych rewidentów.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

Rachunkowość finansowa
Jednostkowe sprawozdania finansowe
Rewizja finansowa
Rachunkowość zarządcza
Prawo podatkowe i rachunkowość
podatkowa
(( Controlling i komputerowe systemy
księgowe w przedsiębiorstwie

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( działy finansowo-księgowe różnych
podmiotów gospodarczych
(( biura rachunkowe
(( biura doradztwa podatkowego
(( organy skarbowe
(( firmy audytorskie
(( międzynarodowe korporacje finan
sowe

Program studiów specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa został akredytowany przez międzynarodowe organizacje: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Chartered
Institute of Management Accountants (CIMA), dając studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji
ACCA i CIMA jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień z większości egzaminów. Certyfikaty
ACCA i CIMA są rozpoznawane i uznawane w wielu krajach na świecie i cieszą się uznaniem u potencjalnych pracodawców, otwierając drogę do kariery na stanowiskach związanych z finansami, ra
chunkowością i zarządzaniem.

SPECJALNOŚĆ

IS

RYNKI FINANSOWE



II S

I NS

II NS



Studiując rynki finansowe na UEK, możesz zdobyć niezbędne w przyszłej pracy zawodowej doświadcze
nie (praktyki w renomowanych instytucjach finansowych). Tu zdobędziesz też wszechstronną wiedzę
z zakresu analizy rynków finansowych, tj. Rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz rynku in
strumentów pochodnych. Studia przygotowują do pracy w charakterze analityków rynków finansowych
(papierów wartościowych), konsultantów i doradców finansowych.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

Analiza fundamentalna i techniczna
Ekonometria finansowa
Prawo rynków finansowych
Matematyka

((
((
((
((

SPECJALNOŚĆ

CORPORATE
FINANCE & ACCOUNTING

banki
domy maklerskie
firmy konsultingowe
duże przedsiębiorstwa

IS

II S

I NS

II NS









Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw rachunkowości oraz ra
chunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. Program studiów łączy przed
mioty ekonomiczne (np. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie
funduszy unijnych, inżynieria finansowa) i prawnicze.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

Monetary Policy
Costs Account
Law in Finance
Mathematical Economics
Corporate Finance
Tax System

SPECJALNOŚĆ

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

(( działy finansowo-księgowe różnych
przedsiębiorstw
(( biura doradztwa finansowego
(( firmy konsultingowe
(( ekonomiczno-finansowe struktury
instytucji międzynarodowych
(np. OECD – ang. Organisation for
Economic

IS

II S



I NS

II NS



Celem specjalności jest przekazanie wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych. Kształcenie obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wyko
nywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując do peł
nienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach jako specjalisty w danej dziedzinie. Specjalność
pozwala poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowa
nia i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne
Ewidencja księgowa wynagrodzeń
Programy Płatnik i Symfonia
Status prawny pracodawcy
Koordynacja systemów ubezpieczeń
społecznych

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( kadra kierownicza każdego szczebla
(( osoby pracujące w agencjach doradztwa HR
w działach HR lub działach BHP
(( pracownicy finansowo-księgowi
(( pracownicy działów kadr

IS

SPECJALNOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ MENEDŻERSKA

II S



I NS

II NS



Specjalność ta jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu szeroko rozu
mianej rachunkowości w zarządzaniu. Pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat nowych kon
cepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami, projektami i dokonaniami w przedsiębiorstwach
i instytucjach. Jednocześnie specjalność stwarza studentom możliwość zdobycia certyfikatu CIMA na
poziome CBA (Certificate in Business Accounting) i DMA (Diploma in Management Accounting).

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( Outsourcing w sektorze usług
finansowych i modele biznesu
(( Rachunkowość instrumentów
finansowych (Rm)
(( Raportowanie zarządcze
i niefinansowe
(( Budżetowanie kapitałowe i operacyjne
(( Analiza i planowanie finansowe

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( ukończenie tej specjalności ułatwi
absolwentom dostęp m.in. do zawodu
specjalisty w zakresie zarządzania
kosztami, zarządzania projektami,
specjalisty z zakresu rachunkowości
zarządczej i controlingu.
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KIERUNEK

GOSPODARKA
I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IS

II S





I NS

II NS



Kształcimy ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której bardzo istotną rolę odgrywa sektor
publiczny. Łączymy ekonomię, prawo i zarządzanie, dzięki czemu zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę
ikompetencje. Studia na kierunku GAP wyposażą Cię wunikalne kompetencje, które pozwolą Ciskutecznie
działać na styku administracji publicznej i biznesu. W czasie studiów będziesz mógł wybrać jedną z kilku
specjalizacji, dzięki czemu przedmioty będą dopasowane do Twoich planów zawodowych. Niezależnie
od tego, czy swoją przyszłość widzisz w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych,
administracji rządowej, czy w działających w Krakowie światowych
korporacjach, na naszym kierunku otrzymasz potrzebną wiedzę
i umiejętności. Damy Ci też szansę sprawdzić się w praktyce
dzięki unikalnej ofercie płatnych staży, które już w czasie
studiów będziesz mógł odbyć u najatrakcyjniejszych
pracodawców w regionie.

¼ ¼ SPECJALIZACJE (I STOPIEŃ)
((
((
((
((

Finanse i audyt
Menedżer w gospodarce publicznej
Zarządzanie organizacjami sektora publicznego
European Public Policy Analyst
(w j. ang.)
(( The Future of Global Business Services (w j. ang.)

¼ ¼ SPECJALIZACJE (II STOPIEŃ)
((
((
((
((
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Menedżer finansów publicznych
Menedżer samorządu terytorialnego
Expert in Leadership and Change Management in Public Organizations (w j. ang.)
The Future of Global Business Services (w j. ang.)

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( połączenie wiedzy i kompetencji z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji i prawa kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje, powinien znać i rozumieć
reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej.
(( nowoczesne formy dydaktyczne: wyjazdowe sympozja naukowe, debaty oksfordzkie, projek
ty multimedialne, warsztaty z biznesem,
(( korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju
(( możliwość realizowania płatnych staży

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y (I STOPI E Ń )
((
((
((
((
((
((

Rachunkowość budżetowa
Audyt wewnętrzny struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego
Innowacje w gospodarce publicznej
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Przywództwo w organizacjach sektora publicznego
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y (I I STOPI E Ń )
((
((
((
((
((
((

Ekonomiczna analiza prawa
Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
Współczesne koncepcje rozwoju miast
Funkcjonowanie spółek komunalnych
Successful Communication
Finansowanie przedsięwzięć publicznych

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((
((
((
((

administracja rządowa i samorządowa
przedsiębiorstwa publiczne
spółki jednostek samorządu terytorialnego
firmy ubezpieczeniowe
banki
firmy konsultiongowe
uczelnie wyższe
organizacje pozarządowe
własna działalność gospodarcza

Naszymi partnerami są m.in. Abbvie, Akamai, Alexander Mann Solutions,
Amer Sports, Amway, Aon, Brown Brothers Harriman, Capgemini, Ecolab,
Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, IG, IBM, Jacobs, Luxoft, Philip Morris In
ternational, Shell, State Street, UPM – The Biofore Company.
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KIERUNEK

IS

II S
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki,
geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii,
prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego.
Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygoto
waniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej.
W projektach realizowanych w toku studiów wykorzystywane jest najnowocześniejsze oprogramowanie
w tym: AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Surfer, GEOXA, SketchUp.

Á Á JAKIE S P E C JA L N O ŚC I
NA I STOPNIU STUDIÓW (STUDIA INŻYNIERSKIE 7-SEMESTRALNE):
(( Planowanie i inżynieria przestrzenna (studia kończą się stopniem zawodowym inżyniera)

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( praktyki krajowe i zagraniczne – będziesz
miał(a) możliwość praktycznego
wykorzystania realizowanych projektów
na rzecz współpracujących z nami miastami
i gminami
(( ponad 100 godzin zajęć terenowych
(( łączymy aspekty ekonomiczne i techniczne
gospodarowania przestrzenią
(( będziesz opracowywał(a) własne projekty
inżynierskie i badawcze zapoznasz się
z praktyką wykonywania zawodów
związanych z kierunkiem studiów
(( dzięki współpracy z sektorem publicznym

i prywatnym możesz rozpocząć swoją
karierę zawodową już podczas studiów
(( działalność Koła Naukowego Urbanistyki,
w którym poznasz ludzi o podobnych
pasjach, będziesz rozwijać swoje
zainteresowania łącząc naukę z integracją
(( projekty cykliczne: warsztaty
urbanistyczne o zasięgu krajowym oraz
międzynarodowym (Instytut Urbanistyki
i Geografii Uniwersytetu Pierre MendesFrance w Grenoble), Space Day, debaty,
sympozja oraz spotkania z praktykami
(( możliwość realizowania płatnych staży

SPECJALNOŚĆ

PLANOWANIE I INŻYNIERIA PRZESTRZENNA (INŻ.)
Po studiach naszego kierunku będziesz przygotowany do:
(( udziału w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego
(( opracowywania specjalistycznych analiz i projektów zagospodarowania przestrzeni,
z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania
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(( opracowania programów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych
(( udziału w zespołach planujących rozwój systemów infrastruktury technicznej
(( tworzenia strategii rozwoju na wszystkich szczeblach administracji
Po ukończeniu kierunku Gospodarka przestrzenna uzyskasz wiedzę, a przede wszystkim umiejętności
w zakresie planowania i projektowania urbanistycznego oraz inżynierskiego urządzania terenów.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y (I STO PI E N )
((
((
((
((
((
((
((
((

Planowanie przestrzenne
Projektowanie urbanistyczne
Systemy informacji geograficznej
Projektowanie infrastruktury technicznej
Ekonomika miast i regionów
Architektura krajobrazu
Strategie rozwoju regionalnego
Grafika inżynierska

(( Komputerowe wspomaganie projekto
wania przestrzeni
(( Technologie informacyjne w planowa
niu przestrzennym
(( Geodezja
(( Partycypacja społeczna w zarządzaniu
rozwojem
(( Ekologistyka sieci osadniczej

  GDZIE ZNA JDZIESZ PRACĘ?
((
((
((
((

biura urbanistyczno-planistyczne
administracja rządowa i samorządowa
pracownie projektowe
agencje rozwoju i promocji

MAGISTERSKIE 3- SEMESTRALNE

Studia II stopnia 3-semestralne zaprojektowane są z myślą o osobach, które ukończyły studia I-stopnia
(licencjackie i inżynierskie) kierunku Gospodarka przestrzenna oraz kierunków i specjalności pokrew
nych (m.in. Urbanistyka, Architektura, Geodezja, Budownictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria środo
wiska, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym).
PRZE D MI OT Y
¦ ¦ W( IIYBRANE
S TOPIEŃ)

((
((
((
((
((
((
((

  GDZ I E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

Projektowanie przestrzeni publicznej
Polityka regionalna
Wizualizacja i projektowanie przestrzeni
Zarządzanie strategiczne regionem
Metody wspomagania decyzji planistycznych
Marketing terytorialny
Miasto w cywilizacji europejskiej

(( biura urbanistyczno-planistyczne
(( przedsiębiorstwa związane
z gospodarką przestrzenną, w tym
w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
(( firmy konsultingowe
(( firmy otoczenia biznesu
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KIERUNEK

INFORMATYKA STOSOWANA

IS
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Studiując ten kierunek poznasz przedmioty wchodzące w skład kanonu informa
tyki, a oprócz tego zyskasz solidne podstawy nauk ekonomicznych. Obok znajo
mości teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów
komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci
komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych, będziesz
mógł uzyskać wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębior
czości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu po skończeniu studiów
będziesz dobrze rozumieć rzeczywistość gospodarczą i, tym samym,
z powodzeniem będziesz mógł zarówno projektować, wdrażać,
administrować i analizować systemy informatyczne wspierające
działalność biznesową, jak również projektować oprogramowa
nie tworzące systemy informatyczne.

Á Á JAK IE SPE C JA L N O ŚC I
(( inżynieria oprogramowania
(( systemy informacyjne
(( systemy inteligentne

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( kierunek stanowi połączenie wiedzy informatycznej z biznesową
(( jego ukończenie pozwoli Ci na podjęcie pracy między innymi w charakterze programisty,
analityka lub projektanta systemów informacyjnych, administratora systemów informatycz
nych, projektanta serwisów internetowych czy specjalisty z zakresu sztucznej inteligencji
i systemów data science,
(( część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu przy wykorzystaniu najnowszego
oprogramowania

SPECJALNOŚĆ

IS

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
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Dobry program komputerowy to nie program bezbłędny, ale program spełniający oczekiwania użytkow
nika. Na tej specjalności oprócz języków programowania (m.in. C, C++, Java, JavaScript, PHP) poznasz
zasady projektowania programów dopasowanych do wymagań użytkowników. Tworzenie programów
komputerowych to praca grupowa, dlatego na kierunku „Informatyka stosowana” studenci poznają zasa
dy pracy grupowej, organizacji i zarządzania projektem informatycznym oraz komunikacji, zarówno we
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wnątrz grupy, jak i w kontaktach z użytkownikami. Celem specjalności jest kształcenie w zakresie tworze
nia i wykorzystywania programów komputerowych, w tym również aplikacji internetowych i mobilnych.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((

programowanie komputerów,
zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi,
administrowanie systemami komputerowymi,
modelowanie danych,
współczesne trendy informatyki,
analiza i projektowanie obiektowe,
programowanie systemów mobilnych

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( firmy tworzące i eksploatujące komputerowe systemy informatyczne,
(( instytucje zaplecza naukowobadawczego i ośrodki badawczo-rozwojowe,
(( instytucje doradcze zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu
informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
(( firmy konsultingowe

SPECJALNOŚĆ

IS

II S

I NS

II NS

SYSTEMY INFORMACYJNE









Informatyka to nie tylko programowanie. Dzisiaj pojedyncze programy komputerowe są częścią więk
szych systemów informatycznych, podporządkowanych celom organizacji z nich korzystających. Zanim
powstanie program komputerowy musi on być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami użytkowników
– jest to zadanie dla analityków i projektantów, którzy posiadają nie tylko wiedzę techniczną, ale rów
nież rozumieją miejsce i rolę programu komputerowego w organizacji. Celem tej specjalności jest przy
gotowanie do aktywnego udziału w tworzeniu i eksploatacji nowych systemów informatycznych, przez
dostarczenie nie tylko wiedzy w dziedzinie informatyki, ale również z zakresu zarządzania i ekonomii. Po
studiach na tej specjalności będziesz przygotowany, by projektować i utrzymywać systemy komputero
we, które gromadzą, przesyłają, przetwarzają i zabezpieczają informacje.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

audyt i kontrola SI,
bezpieczeństwo SI,
systemy zintegrowane,
metody eksploracji danych,
zarządzanie infrastrukturą informatyczną,
komunikacja w zespole projektowym,
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((
((
((
((
((

jakość oprogramowania,
ład informatyczny,
zintegrowane systemy zarządzania,
ochrona danych,
modelowanie procesów biznesowych

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( firmy tworzące i eksploatujące komputerowe systemy informatyczne,
(( instytucje zaplecza naukowo-badawczego i ośrodki badawczo-rozwojowe,
(( instytucje doradcze zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu
informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
(( firmy konsultingowe

SPECJALNOŚĆ

SYSTEMY INTELIGENTNE

IS

II S



I NS

II NS



W 1955 roku John McCarthy sformułował słynną definicję sztucznej inteligencji. Zaliczył do niej czynno
ści realizowane przez komputery, których wykonanie przez człowieka wymagałoby zaangażowania jego
inteligencji. Definicja ta jest aktualna do dziś i w jej świetle systemy inteligentne należy rozumieć jako
rozwiązania oferowane przez współczesną informatykę, które potrafią w całości lub w części zastąpić
procesy realizowane przez ludzki mózg. Do tej grupy metod i narzędzi informatycznych można zaliczyć
m.in.: systemy eksploracyjnej analizy danych, systemy uczące się, systemy wspomagające procesy de
cyzyjne, systemy automatycznego przetwarzania języka naturalnego czy też systemy rozmyte. Studiu
jąc tę specjalność będziesz miał możliwość poznania podstaw teoretycznych i możliwości zastosowań
wszystkich wymienionych powyżej rodzajów systemów inteligentnych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((

systemy uczące się,
systemy rozmyte,
reprezentacja wiedzy i systemy wnioskowania,
przetwarzanie języka naturalnego,
metody metaheurystyczne

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
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firmy tworzące i eksploatujące komputerowe systemy informatyczne,
instytucje zaplecza naukowobadawczego i ośrodki badawczo-rozwojowe,
instytucje administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,
ośrodki przetwarzania i analizy danych,
firmy konsultingowe

KIERUNEK

INNOWACJE W BIZNESIE

IS

II S

I NS

II NS









Wiedza, przedsiębiorczość i innowacyjność to fundamenty rozwoju współczesnego biznesu. Kierunek po
zwala pozyskać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachun
kowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej
związanej z innowacjami. Student nabywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania
sektorów kreatywnych i start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0.

Á Á JAK IE S PECJAL N O ŚC I
((
((
((
((

Menedżer innowacji (I stopień)
Zarządzanie start-upem (I stopień)
Instytucjonalne formy rozwoju innowacji (II stopień)
Zarządzanie innowacjami (II stopień)

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( kierunek kształci specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty
i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy,
(( ukierunkowanie na: funkcjonowanie start-upów, komercjalizację wyników badań naukowych,
transfer technologii, politykę i instrumenty wsparcia rozwoju firm, wykorzystywanie
nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu
biznesu, wycenę i krytyczną analizę opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka,
analizę rynku pod kątem szans i zagrożeń, projektowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych,
(( wiedza o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości,
funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedza na temat instytucji tworzących
politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość,
(( absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe i doradcze w ośrodkach
innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw,
(( kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności
gospodarczej.

SPECJALNOŚĆ

IS

MENEDŻER INNOWACJI



II S

I NS

II NS



Student nabywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą pełnić funkcje kierownicze związane z za
rządzaniem kreatywnymi przedsięwzięciami i innowacjami. Przekazywana wiedza obejmuje zagadnienia
z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania projektami, doskonalenia procesów biznesowych
i współpracy międzyorganizacyjnej. Specjalność rozwija postawy przedsiębiorcze i zdolności przywódcze.
Zdobyte kompetencje są znakomitą podstawą do prowadzenia własnej działalnosci gospodarczej.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y

  G DZ IE ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

(( Kierowanie zespołami innowa
cyjnymi
(( Zwinne metodyki zarządzania
projektami
(( wirtualizacja współpracy
(( przywództwo i samoorganizacja
w zarządzaniu
(( wizerunek pracodawcy

(( własna działalność gospodarcza
(( sektor mśp (na stanowisku doradcy bizne
sowego)
(( instytucje okołobiznesowe (parki techno
logiczne, inkubatory przedsiębiorczości,
fundusze pożyczkowe i poręczeniowe itp.)
(( instytucje tworzące politykę innowacyjną
i promujące przedsiębiorczość

SPECJALNOŚĆ

IS

ZARZĄDZANIE START-UPEM



II S

I NS

II NS



Absolwent posiada między innymi rozszerzoną wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w różnych gałęziach
przemysłu, w tym na temat inteligentnych fabryk wykorzystujących chmury obliczeniowe, internetu rzeczy,
autonomicznych robotów mających na celu utrzymanie ruchu, tworzenia elastycznej i rozproszonej pro
dukcji gotowej dostosować się do potrzeb klienta w czasie rzeczywistym. Dodatkowo uzyskuje umiejętno
ści niezbędne do zarządzania firmami typu start-up i prowadzenia przedsięwzięć innowacyjnych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((

  GDZ I E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

innowacyjne modele biznesowe
przemysł nowych możliwości
start-upy technologiczne
innowacje w rozwoju MŚP

(( własna działalność gospodarcza
(( sektor MŚP (na stanowisku doradcy
biznesowego)
(( instytucje okołobiznesowe (parki
technologiczne, inkubatory
przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe itp.)
(( instytucje tworzące politykę innowacyjną
i promujące przedsiębiorczość

SPECJALNOŚĆ

INSTYTUCJONALNE FORMY
ROZWOJU INNOWACJI

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność daje szeroką wiedzę na temat funkcjonowania przemysłów kreatywnych w polsce i na świe
cie w ujęciu regionalnym, międzynarodowym i branżowym, funkcjonowania narodowego systemu inno
wacji, przedsiebiorczości w organizacjach prywatnych i publicznych, przedsiębiorczości akademickiej,
a także polityki patentowej państw. Stanowi to znakomitą podstawę zwłaszcza do pracy w instytucjach
wspomagających działalność gospodarczą i innowacyjną przedsiębiorstw.
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

zarządzanie klastrami
narodowy system innowacji
przemysły kreatywne
polityka patentowa

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( instytucje okołobiznesowe (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze
pożyczkowe i poręczeniowe itp.)
(( instytucje tworzące politykę innowacyjną i promujące przedsiębiorczość
(( instytucje samorządowe
(( własna działalność gospodarcza.

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

IS

II S



I NS

II NS



Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania innowacjami absolwent posiada wiedzę na temat
funkcjonowanie sieci organizacyjnych, analizy i oceny przedsięwzięć innowacyjnych, praw własności
przemysłowej, procedur uzyskania patentu, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, strategii przedsię
biorstw na rynku międzynarodowym, metod i narzędzi controllingu.

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

sieci innowacji i współpracy
zarządzanie kapitałem intelektualnym
prawo patentowe
controlling w przedsiębiorstwie
umiędzynarodowienie innowacji

  GDZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( przedsiebiorstwa stawiające na rozwój innowacyjnych produktów i usług,
(( instytucje okołobiznesowe (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze
pożyczkowe i poręczeniowe itp.)
(( instytucje tworzące politykę innowacyjną i promujące przedsiębiorczość
(( instytucje samorządowe
(( własna działalność gospodarcza.
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KIERUNEK

INNOWACYJNOŚĆ
PRODUKTU

IS

II S

I NS

II NS









Kierunek studiów należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i technicznych, z efek
tami kształcenia prowadzącymi do uzyskania kompetencji licencjata (studia I stopnia) oraz magister
skich (studia II stopnia). Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na monitorowanie
parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / procesów, opiniowanie i aktywne uczestnic
two w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem
oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywną
wymianę informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, działem ds. jakości i działem marke
tingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi, prowadze
nie auditów wewnętrznych oraz przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby
zewnętrzne.

  S PECYFIK A KI E RUN KU
(( na studiach zdobędziesz umiejętności m.in. opracowywania i wprowadzania
nowych produktów, wyrobów czy usług
(( współudział we wszystkich stadiach powstawania wyrobów lub usług
- od badań właściwych, przez planowanie,
(( rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej
(( przygotowywanie i testowanie produktów i procesów
(np. tworzenie prototypów na potrzeby testów)

¦ ¦ WYBRANE P R Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

projektowanie i innowacyjność produktów
warsztaty kreatywnego myślenia
projektowanie badań i statystyczna
analiza wyników
zarządzanie innowacjami
komercjalizacja produktu

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( Działy r&d (badań i rozwoju) przedsiębiorstw oraz jako r&d manage
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KIERUNEK

INŻYNIERIA ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA

IS

II S



I NS

II NS



Kierunek realizowany we współpracy trzech katedr, otwiera przed studentami możliwość wyboru jeden
z trzech specjalności, ukierunkowanych na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organi
zacji. Poza kanonem wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi, studia kładą szczególny nacisk na rolę
kapitału ludzkiego w organizacjach oraz efektywność działań zarządczych i rozwojowych. Szczególnie
istotny jest interdyscyplinarny aspekt wymiaru techniczno-operacyjnego, uwzględniający rozwój umie
jętności przywódczych i komunikacyjnych jako kompetencji strategicznych.

Á Á JAKIE S PECJAL N O ŚC I
(( Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
(( Zarządzanie i doradztwo personalne
(( Zarządzanie rozwojem biznesu

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( Program przygotowany we współpracy z praktykami życia gospodarczego
(( Interdyscyplinarny charakter specjalności
(( Holistyczne podejście w kształtowaniu procesów zarządzania

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE I DORADZTWO
PERSONALNE

IS



II S

I NS

II NS



Specjalność adresowana jest do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z rynkiem usług
w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. W zmieniającej się gospodarce, której charakterystycznymi
cechami są globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, kapitał ludzki stanowi ważne źródło konkurencyj
ności, a umiejętności w dziedzinie zarządzania tym kapitałem stają się konieczne we wszystkich organi
zacjach, decydując także o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( Prawo pracy
(( Doradztwo personalne
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(( Systemy kadrowo-płacowe
(( Rozwój zasobów ludzkich
(( Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( Działy HR średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych,
banków
(( Instytucje administracji państwowej i samorządowej
(( Firmy doradcze, outsourcingowe i offshoringowe

SPECJALNOŚĆ

AUDYT WEWNĘTRZNY
I KONTROLING ZARZĄDCZY

IS



II S

I NS

II NS



Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i specjalistów pracujących we wszystkich
podmiotach prowadzących działalność społeczną i gospodarczą. Podczas studiów przekazuje się
wiedzę dotyczącą funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, jako instrumen
tów doskonalenia organizacji. Zwraca się również uwagę na rozwiązywanie problemów praktycznych
w zakresie audytu strategicznego, operacyjnego, struktury organizacyjnej, personalnego, marketin
gowego i finansowego.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Audyt strategiczny
Audyt finansowy
Audyt marketingowy
Audyt struktury organizacyjnej
Analizy i gry strategiczne
Controlling zarządczy

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, firmy konsultingowe,
instytucje finansowe i kredytowe, jednostki administracji rządowej
i samorządowej, organizacje non-profit
(( Dzięki szerokiej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci tej specjalności
mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach funkcjonalnych
organizacji.
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SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
BIZNESU

IS

II S



I NS

II NS



Absolwenci specjalności posiadają gruntowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną potrzebną w zarzą
dzaniu przedsiębiorstwem. Są specjalistami w zakresie zarządzania rozwojem organizacji, zarządzania
firmą, doradztwa ekonomicznego, konsultingu organizacyjnego oraz strategii zarządzania w globalizują
cej się gospodarce. Poprzez systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem dążą do doskona
lenia działań, stymulowania rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania. Są wyposażeni
w kompetencje społeczne dotyczące etycznego wymiaru zadań zawodowych, zasadności współpracy
w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne i zespołowe działania.

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

E-biznes
Analizy i gry strategiczne
Consulting – doradztwo biznesowe i gospodarcze
Techniki twórczego myślenia
Zarządzanie czasem

  GDZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, bankach,
agrobiznesie,
(( w firmach konsultingowych,
(( są również przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej.

57

KIERUNEK

LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWA

IS



II S

I NS



Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają
charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę zarówno
z obszaru nauk ekonomicznych, jak i technicznych. Program stu
diów opracowany został w taki sposób, by łączyć elementy nauk
ścisłych i humanistycznych, dzięki czemu absolwenci kierun
ku posiądą kompetencje niezbędne przy pracy w zróżni
cowanym otoczeniu. Studia przygotowują studentów
do pracy w obszarze logistyki: zaopatrzenia, produkcji
i dystrybucji. Celem studiów jest zapoznanie studen
tów z wpływem procesów globalizacji na systemy
logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspekto
wości międzynarodowych systemów logistycznych
oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania
logistyki w ujęciu międzynarodowym.

¦ ¦ WYBRANE P R Z E D MI OT Y
(( Globalizacja procesów logistycznych
(( Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
(( Logistyka marketingu w przedsiębiorstwach
międzynarodowych
(( Procesy negocjacyjne w logistyce
(( Metody analiz logistycznych

  S PECYFIK A KI E RUN KU
((
((
((
((

możliwośc czynnego udziału w projektach badawczych dla firm w obszarze logistyki
możliwośc czynnego udziału w seminariach logistycznych
mozliwośc udziału w warsztatach i grupach projektowych
możliwość udziału w międzynarodowych projektach badawczych

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
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przedsiębiorstwa logistyczne
korporacje zagraniczne
przedsiębiorstwa handlowe
firmy spedycyjno - transportowe
firmy doradcze.

II NS

KIERUNEK

MARKETING
I KOMUNIKACJA RYNKOWA

IS

II S

I NS

II NS









Marketing i komunikacja rynkowa to kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy spe
cjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności tworzenia
strategii marketingowych, zarządzania produktem oraz realizacji działań promocyjnych. Zagadnienia
omawiane w trakcie studiów obejmują m.in.: wykorzystanie Internetu w marketingu, kreowanie wizerun
ku marki, zarządzanie komunikacją z klientami, prowadzenie badań konsumentów oraz analizę i przewi
dywanie trendów rynkowych.

Á Á JAKIE S PECJA L N O ŚC I
I stopień
(( E-marketing
(( Handel i budowanie relacji
z nabywcami
(( Marketing miast i regionów
(( Reklama i Public Relations

II stopień
((
((
((
((

Analityka rynku
Handel elektroniczny
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie produktem

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( zyskasz cenione na rynku pracy umiejętności, takie jak: wykorzystanie Internetu w marketin
gu, kreowanie wizerunku marki, zarządzanie komunikacją z klientami
(( zdobędziesz umiejętność prowadzenia badań konsumentów oraz śledzenia i przewidywania
trendów rynkowych
(( oferowana wiedza i umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy na stanowiskach: menedżerów
produktu, analityków rynku, przedstawicieli handlowych, specjalistów marketingu między
narodowego, specjalistów ds. promocji, rzeczników prasowych, jak też dadzą podstawę do
założenia i prowadzenia własnej firmy

SPECJALNOŚĆ

E-MARKETING

IS



II S

I NS

II NS



W ramach tej specjalności zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu metod i technik wykorzystania In
ternetu w działalności marketingowej przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki oraz poznasz zasady
funkcjonowania rynku internetowego. Program studiów zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umie
jętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie internetowych kampanii promocyjnych, zarządzanie
całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego oraz prowadzenie badań i analiz w Internecie.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((

marketing
podstawy e-marketingu
przedsiębiorstwo w Internecie
promocja internetowa
badania Internetu
prawo handlowe
etyka biznesu
rachunkowość zarządcza

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( agencje interaktywne, portale, wortale
i inne firmy działające w sieci
(( firmy doradcze
(( działy marketingu przedsiębiorstw
różnych branż
(( instytucje sektora publicznego
(( organizacje non-profit

SPECJALNOŚĆ

HANDEL I BUDOWANIE
RELACJI Z NABYWCAMI

IS



II S

I NS

II NS



Studiując tę specjalność zapoznasz się ze specyfiką handlu i funkcjonowania różnych instytucji han
dlowych, zgłębisz problematykę zarządzania sprzedażą oraz nabędziesz wiedzę z zakresu marketingu
w handlu. Zyskasz też cenione na rynku umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik i technologii
w zarządzaniu placówkami handlowych i w procesach obsługi klienta, pozwalające na osiąganie sukce
sów sprzedażowych, jak też umiejętności personalne, służące nawiązywaniu kontaktów osobistych i wy
kształcaniu długofalowych postaw lojalności.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((

handel i zarządzanie sprzedażą
merchandising i zarządzanie kategorią produktów
obsługa klienta i tworzenie relacji z nabywcami
wykorzystanie nowoczesnych technologii w handlu
negocjacje handlowe

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( przedsiębiorstwa handlowe
(( działy handlowe firm produkcyjnych i usługowych
(( własna działalność gospodarcza (zarówno w formie stacjonarnej, jak i w Internecie)
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SPECJALNOŚĆ

MARKETING MIAST I REGIONÓW

IS

II S



I NS

II NS



Studia na tej specjalności umożliwiają zapoznanie się z zagadnieniami marketingu terytorialnego, zarządza
nia marketingowego regionem, planowania i tworzenia wizerunku miasta i regionu, przeprowadzania ba
dań marketingowych w sektorze komunalnym. Zdobędziesz umiejętności analizy zasobów i otoczenia, two
rzenia strategii, planowania kampanii promocyjnych miast i regionów; rozwiniesz kompetencje społeczne,
takie jak komunikacja interpersonalna, pozytywna motywacja do działania, niechęć do biurokratyzacji.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( zarządzaniem marketingiem
(( podstawy marketingu terytorialnego
(( badania marketingowe w sektorze
komunalnym
(( strategia promocji miast i regionów
(( zarządzanie projektami
(( logistyka

  G DZ IE ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( urzędy samorządu terytorialnego
i jednostki im podległe

SPECJALNOŚĆ

IS

REKLAMA I PR



II S

I NS

II NS



Studia na tej specjalności umożliwiają poznanie ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych za
gadnień zarządzania reklamą i kształtowania kampanii PR. Zdobędziesz profesjonalną wiedzę z obszaru
podstawowych instrumentów komunikacji marketingowej, strategii reklamy, jej kreacji oraz organizacji
i planowania kampanii w mediach. Nabyte umiejętności pozwolą Ci na twórcze kształtowanie form i narzę
dzi public relations, a także budowania wartości i wizerunku przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((

marketing usług
podstawy nauki o mediach
podstawy komunikacji rynkowej
reklama
public relations
badania marketingowe
zachowania konsumenta

  GDZ I E Z N A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( agencje reklamy i public relations
(( przedsiębiorstwa różnych sektorów
i branż (w komórkach ds. komunikacji
marketingowej i PR)
(( firmy konsultingowe
(( instytucje sektora publicznego
(( organizacjach non-profit
(( własna działalność gospodarcza
(agencje reklamy i agencje PR)
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SPECJALNOŚĆ

IS

ANALITYKA RYNKU

II S

I NS



II NS



W trakcie studiów zgłębisz wiedzę dotyczącą prowadzenia badań społecznych i marketingowych, bu
dowy i oceny rzetelności narzędzi badawczych, współczesnych metod analizy rynku oraz zachowań
klientów. Poznasz metody analizy danych, zdobędziesz umiejętności wykorzystywania programów kom
puterowych do analizy danych marketingowych oraz będziesz miał możliwość, po ukończeniu kursu,
uzyskania Certyfikatu Statsoft Polska. Specjalność obejmuje zajęcia przygotowawcze do zewnętrznych
egzaminów z obsługi programu Rapid Miner.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

analiza rynku
analiza zachowań konsumenta
projektowanie badań marketingowych
badania jakościowe w marketingu
modelowanie marketingowe
narzędzia pomiaru i wskaźniki marke
tingowe

SPECJALNOŚĆ

HANDEL ELEKTRONICZNY

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
((
((
((
((

agencje badań marketingowych
instytuty badawcze
firmy consultingowe i szkoleniowe
działy badawczo-rozwojowe i anali
tyczne przedsiębiorstw
(( własna działalność gospodarcza pole
gająca na prowadzeniu samodzielnych
badań społecznych i marketingowych

IS

II S



I NS

II NS



Na tej specjalności będziesz mógł zapoznać się z możliwościami wykorzystania Internetu w prowadzeniu
działalności handlowej przedsiębiorstw. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętno
ści w zakresie zarządzania elektronicznymi kanałami dystrybucji i sprzedaży wielokanałowej, opracowa
nia skutecznych kampanii promocyjnych, identyfikacji czynników warunkujących prowadzenie sprzedaży
w środowisku wirtualnym i sposobów jej optymalizacji oraz pomiaru efektów działań sprzedażowych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
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technologie internetowe i mobilne
modele i strategie e-handlu
analityka e-handlu
prawo e-handlu
prawna ochrona rynku i konsumenta
instytucje rynkowe

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( przedsiębiorstwa handlu detalicznego
lub hurtowego w sieci Internet (na
stanowiskach menedżerskich i specja
listycznych związanych z organizacją
i nadzorem działań sprzedażowych)
(( własna działalność gospodarcza w sfe
rze e-handlu

SPECJALNOŚĆ

MARKETING MIĘDZYNARODOWY

IS

II S

I NS

II NS





Studia na tej specjalności umożliwiają poznania ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych uwa
runkowań kształtowania marketingowej strategii rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na krajowym
i globalnym rynku. Zdobyta wiedza pozwala na skuteczne wykorzystanie instrumentów marketingu, w tym:
kształtowanie oferty przedsiębiorstwa, sposobu jej promowania i strategii jej rozmieszczenia w międzyna
rodowych kanałach dystrybucji oraz prowadzenie badań marketingowych rynków zagranicznych.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y

  G DZ I E Z N A JDZI ES Z P R ACĘ ?

(( marketing międzynarodowy
(( rynek Unii Europejskiej
(( międzynarodowe badania
marketingowe
(( finanse i rachunkowość
międzynarodowa
(( międzynarodowe PR
(( audyt marketingowy

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM

(( przedsiębiorstwa różnych sektorów i branż,
funkcjonujące na rynkach międzynarodowych
(na stanowiskach menedżerów, specjalistów
i ekspertów w zakresie marketingowego
zarządzania biznesem międzynarodowym)
(( korporacje transnarodowe
(( agencje konsultingowe
(( instytucje sektora publicznego
(( organizacje non-profit
(( własna działalność gospodarcza

IS

II S

I NS

II NS





Studia na tej specjalności przygotują Cię do pracy w charakterze menedżera produktu: odkrywania okazji
rynkowych i kreowania innowacyjnych produktów oraz kształtowania i rozwijania ich cech (we współpra
cy z projektantami), opracowywania marketingowych strategii i oceniania osiągniętych efektów. Zdobę
dziesz wiedzę na temat właściwości wybranych rynków branżowych, specyfiki oferowanych na nich pro
duktów oraz zachowań konsumentów, poznasz metody i narzędzia kształtowania wartości produktów,
zarządzania markami i jakością produktów.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((

strategie produktu
zarządzanie marką
zarządzanie jakością produktu
design
współczesne koncepcje marketingu
marketing społeczny
komunikacja marketingowa

  GDZ I E Z N A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( hurtowe i detaliczne przedsiębiorstwa
handlowe
(( działy marketingu przedsiębiorstw
produkcyjnych i handlowych
(( działy kreatywnych przedsiębiorstw
zajmujących się opracowywaniem pro
jektów nowych produktów (R&D, design)
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KIERUNEK

MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI GOSPODARCZE

IS

II S

I NS

II NS









Na tym kierunku zrozumiesz procesy globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji przedsię
biorstw. Poznasz też takie zagadnienia, jak: handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji
ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie
międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

Á Á JAKIE SPE C JA L N O ŚC I
(( Ekonomia biznesu międzynarodowego
(( Handel zagraniczny
(( International Business

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( Studia interdyscyplinarne z nowoczesnym i wyspecjalizowanym programem nauczania, ze
szczególnym uwzględnieniem w kształceniu przedmiotów ekonomicznych
(( Nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych
(( Kandydaci na ten kierunek powinni interesować się ekonomią i międzynarodowymi stosun
kami politycznymi
(( Szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju osobistego po skończeniu studiów (biznes,
dyplomacja, administracja)

SPECJALNOŚĆ

EKONOMIA BIZNESU
MIĘDZYNARODOWEGO

IS

II S

I NS

II NS









Unikatowa w skali kraju specjalność, na której studenci wykształcają zdolność rozumienia i rozwiązywa
nia problemów biznesowych w kontekście międzynarodowym. Zdobyte umiejętności umożliwią sprawne
działanie w międzynarodowych przedsiębiorstwach, instytucjach oraz w sektorze publicznym. Program
kształcenia przewiduje zapoznanie studentów z problematyką prowadzenia działalności gospodarczej
w zróżnicowanych gospodarczo, politycznie i społecznie obszarach, z uwzględnieniem uwarunkowań
ekonomicznych, prawnych oraz kulturowo-społecznych.
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

e-biznes
Ekonomia menedżerska
Finanse w biznesie międzynarodowym
Innowacyjne przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
Kreatywne rozwiązywanie problemów w korporacjach transnarodowych
Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Rynki pozaeuropejskie
Ryzyko w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektami w biznesie międzynarodowym

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((
((

Przedsiębiorstwa międzynarodowe
Firmy konsultingowe
Firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa
Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Przedstawicielstwa dyplomatyczne
Ministerstwa i instytucje centralne
Własna działalność gospodarcza w skali międzynarodowej

SPECJALNOŚĆ

IS

II S

I NS

II NS

HANDEL ZAGRANICZNY









Prestiżowa specjalność zapewniająca gruntowną wiedzę z zakresu obsługi eksportu i importu w firmach
krajowych i międzynarodowych, po której nabędziesz umiejętność rozwiązywania problemów pojawia
jących się w międzynarodowej wymianie handlowej i biznesie międzynarodowym. Absolwenci tej spe
cjalności szybko adaptują się do warunków rynku pracy, znają m.in. komputerowe techniki analizy ryn
ków zagranicznych, potrafią wykorzystywać narzędzia marketingu międzynarodowego, przeprowadzać
transakcje eksportowe i importowe oraz prognozować procesy rynkowe i giełdowe.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Analiza opłacalności przedsięwzięć biznesowych
Analiza rynków zagranicznych
Dokumentacja w handlu zagranicznym
e-Biznes międzynarodowy
Eurobiznes
Międzynarodowy transport i spedycja
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((
((
((
((
((

Negocjacje w handlu zagranicznym
Procedury i instrumenty handlu zagranicznego w Polsce
Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
Zrównoważony rozwój w biznesie międzynarodowym

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportowo-importową
Spółki joint venture i przedsiębiorstwa zagraniczne
Korporacje międzynarodowe
Firmy konsultingowe
Organizacje współpracujące z biznesem międzynarodowym, m.in. przedsiębiorstwa TSL
Agencje reklamowo-promocyjne
Międzynarodowe instytucje finansowe i ubezpieczeniowe
Placówki dyplomatyczne i konsularne
Organizacje międzynarodowe
Własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym

SPECJALNOŚĆ

IS

II S

INTERNATIONAL BUSINESS





I NS

II NS

Nowoczesna specjalność z wysoko wyspecjalizowanym programem, obejmującym tematykę związaną
z globalną ekonomią, handlem zagranicznym, zarządzaniem międzynarodowym i marketingiem. Studenci
mają możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców. Wszystkie
zajęcia odbywają się w języku angielskim, dając szansę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych
i rozwijania kompetencji międzykulturowych ze względu na studiowanie wspólnie ze studentami z innych
krajów Europy i świata.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( Risk and insurance in international
business
(( International finance
(( International transactions
(( International business negotiations
(( International marketing
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  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( Firmy zagraniczne i ich przedstawiciel
stwa, korporacje międzynarodowe
(( Firmy doradcze i consultingowe
(( Organizacje i instytucje międzynaro
dowe
(( Placówki dyplomatyczne i konsularne
(( Administracja państwowa
(( Własna działalność gospodarcza w skali
międzynarodowej

KIERUNEK

MODERN BUSINESS
MANAGEMENT

IS

II S

I NS

II NS



Studia licencjackie z zakresu zarządzania, na których zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Pozwalają
one studentom na zdobywanie praktycznej wiedzy, umiejętności i kształtowanie kompetencji społecznych,
będących kluczem do sukcesu w nowej gospodarce, w tym posługiwania się dwoma językami obcymi, wyko
rzystywania nowoczesnych technologii w biznesie, negocjowania, zarządzania małymi zespołami ludzkimi.
Jest to możliwe dzięki stosowaniu nowoczesnych metod nauczania, takich jak przykładowo case studies czy
company visit. Mało liczne grupy studenckie osób reprezentujących różne narodowości i kultury rozwijają
umiejętności komunikacyjne w środowisku wielonarodowym oraz pozwalają na zdobycie wiedzy na temat
kulturowych uwarunkowań prowadzenia biznesu za granicą.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

zarządzanie sprzedażą
negocjacje
logistyka
systemy IT w przedsiębiorstwach
e-commerce
planowanie w biznesie

KIERUNEK

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( własna działalność gospodarcza
(( wszystkie typy przedsiębiorstw
produkcyjnych i usługowych (na stano
wisku menedżera średniego szczebla
zarządzania)
(( banki
IS

II S

I NS

II NS


QUANTITATIVE METHODS
IN CONTEMPORARY MANAGEMENT

Studia magisterskie w języku angielskim ukierunkowane na kształcenie specjalistów z zakresu wykorzysty
wania metod ilościowych w ekonomii i w zarządzaniu. Przygotowują one specjalistów zajmujących się m.in.
badaniami rynku, prognozowaniem i modelowaniem rynku przy użyciu metod statystyczno-ekonometrycz
nych oraz z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Znajomość tych zagadnień
jest podstawą funkcjonowania firm we współczesnej gospodarce, określanej mianem gospodarki opartej na
wiedzy, a eksperci w tym zakresie są poszukiwani na rynku.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( analiza danych w zarządzaniu
(( metodologia badań ekonomicznych
i społecznych
(( prognozowanie zjawisk
ekonomicznych
(( zarządzanie kapitałem intelektualnym

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( wszystkie typy organizacji (na
stanowisku specjalisty z zakresu
wykorzystywania zaawansowanych
technologii w gospodarce)
(( menedżer na wyższych szczeblach
zarządzania
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KIERUNEK

ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE
– STUDIA MENEDŻERSKIE

IS

II S

I NS



II NS



Specjalistyczny program studiów na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicz
nego i operacyjnego wymiaru zarządzania. Ideą, która spaja zróżnicowany, autorski projekt kierunku, jest
holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami. Umiejętności w zakresie analizy determi
nant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania
strategii jednostek biznesu, doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania a także kształ
towania wizji strategicznego rozwoju zarówno na poziomie organizacji, jak i jednostki, to tylko niektóre
spośród kształtowanych w ramach trzech specjalności oferowanych na kierunku.

Á Á JAK IE S PE C JA L N O ŚC I
(( Zarządzanie zasobami ludzkimi
(( Zintegrowane zarządzanie
korporacyjne
(( Projektowanie systemów
zarządzania

  SP ECY FI K A K I ERU N K U
(( Aktualna wiedza połączona z praktyką
(( Holistyczne podejście w kształtowaniu
procesów zarządzania
(( Interdyscyplinarność kontekstu
zarządzania w organizacjach

SPECJALNOŚĆ

IS

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

II S

I NS



II NS



Specjalność pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających analizowanie złożonych proble
mów i wdrażanie praktycznych rozwiązań związanych z aktualną i fascynującą problematyką zarządzania
zasobami ludzkimi. Uzyskanie interdyscyplinarnych i specjalistycznych kompetencji daje możliwość reali
zacji celów zarówno na poziomie makroekonomicznych, przedsiębiorstw, ale przede wszystkim jednostki.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( Strategiczne i międzynarodowe
zarządzanie zasobami ludzkimi
(( Kierowanie zespołami
(( Zarządzanie karierą zawodową
(( Budowanie marki pracodawcy
(( Audyt personalny
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  GDZ I E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( Działy HR średnich i dużych przedsiębiorstw,
korporacji międzynarodowych, banków
(( Instytucje administracji państwowej
i samorządowej
(( Firmy doradcze, outsourcingowe
i offshoringowe
(( Własna działalność gospodarcza

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA

IS

II S

I NS



II NS



Specjalność przeznaczona jest dla menedżerów i specjalistów zajmujących się doskonaleniem funkcjo
nowania organizacji. Podczas studiów przekazuje się wiedzę dotyczącą zasad i sposobów projektowania
systemów zarządzania. Zwraca się również uwagę na rozwiązywanie problemów praktycznych w zakre
sie projektowania struktury organizacyjnej, systemów informacyjno-decyzyjnych oraz technologii. Ab
solwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie jako menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwa
mi i instytucjami publicznymi oraz jako specjaliści w działach organizacji i zarządzania.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?

(( Analiza systemowa zarządzania
(( Metodyki projektowania systemów
zarządzania
(( Projektowanie systemów informacyj
no-decyzyjnych
(( Projektowanie technologii
(( Systemy zarządzania

(( przedsiębiorstwa produkcyjne i
usługowe, działy analiz w między
narodowych instytucjach gospodar
czych i politycznych, banki, krajowe
i międzynarodowe NGO, korporacje
transnarodowe, własna działalność
gospodarcza.

SPECJALNOŚĆ

ZINTEGROWANE
ZARZĄDZANIE KORPORACYJNE

IS

II S



I NS

II NS



Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę teoretyczną oraz znajomość wielu praktycznych proble
mów zarządzania przedsiębiorstwem i sposobów ich rozwiązywania. Specjalistyczny program studiów
obejmuje wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania. Ideą, która spaja zróżnicowany,
autorski projekt kierunku, jest holistyczne kształtowanie systemu zarządzania organizacjami oparte na
umiejętności analizy determinant globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdra
żania strategii jednostek biznesu, a także kształtowania wizji strategicznego rozwoju.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((

Nadzór korporacyjny
Zarządzanie zintegrowane
Globalne zarządzanie korporacyjne
Zarządzanie projektami
międzynarodowymi
(( Kierowanie zespołami

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( Korporacje,
(( Krajowe i międzynarodowe NGO
(( Działy analiz w międzynarodowych
instytucjach gospodarczych
i politycznych
(( Przedsiębiorstwa konsultingowe
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KIERUNEK

PRAWO

5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Kierunek Prawo utworzony w UEK ma charakter unikatowy
w skali kraju. Powstał w wyniku kilkuletnich prac przygotowaw
czych. Ich efektem jest stworzenie planu i programu studiów do
starczających w sposób kompleksowy wiedzy z zakresu prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i podatko
wego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny w tym
znaczeniu, że łączy zagadnienia prawne z ekonomicznymi.
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Prawo uzyska ty
tuł magistra prawa i będzie mógł ubiegać się o przystąpienie do
egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (np. adwokacką,
radcowską, notarialną). Profil kształcenia na kierunku Prawo
w UEK ułatwi absolwentowi zdawanie egzaminów stanowiących
jeden z wymogów wykonywania takich wolnych zawodów jak np.
doradca podatkowy, jak również umożliwi pełne wykorzystanie
wiedzy w działalności gospodarczej.

KIERUNEK

RACHUNKOWOŚĆ
I CONTROLLING

IS

II S

I NS

II NS









Kierunek ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu
uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem systemu zarządza
nia skutecznego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia. Utożsamiany on jest
z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności
przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej
i raportowanej przez system rachunkowości. Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów,
wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kom
pleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Dla obu obszarów zabezpieczo
no znaczną liczbę godzin laboratoriów informatycznych, które przygotują Cię od strony praktycznej do
przyszłej pracy zawodowej.

Á Á JAK IE S PEC JA L N O ŚC I
(( Controlling
(( Rachunkowość
(( Rachunkowość wg MSR i MSSF
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  SPECYFIKA KIERUN KU
(( akredytacja przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), dlatego masz
możliwość zdobycia międzynarodowychj kwalifikacji w trakcie studiów i uzyskujesz prawo
do ubiegania się o zwolnienie z egzaminów ACCA z modułów F1-F5,
(( certyfikat "Studia z Przyszłością" oraz statuetka i certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości
Kształcenia" przyznane kierunkowi w 2017 roku w ramach II edycji Ogólnopolskiego Pro
gramu Akredytacyjnego organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego,
(( możliwość udziału w programie UEK & CIMA (The Chartered Institute of Management
Accountants),
(( zdobędziesz praktyczną umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, m.in.
poprzez realizację w laboratoriach komputerowych zajęć dydaktycznych dotyczących:
podstaw informatyki, zastosowania informatyki w zarządzaniu, wykorzystania programów
komputerowych w rachunkowości, wykorzystania narzędzi informatycznych w controllin
gu oraz wykorzystania systemów Business Intelligence,
(( nowy program nauczania języka angielskiego, wybierając lektorat z tego języka w stopniu
zaawansowanym poznasz słownictwo z dziedziny rachunkowości, controllingu i finansów.

SPECJALNOŚĆ

IS

II S

I NS

II NS

CONTROLLING









Poznasz najnowocześniejsze metody controllingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobędziesz
wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wdrażania i rozwijania systemów controllin
gu w przedsiębiorstwie oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw, będziesz zatem w pełni predyspono
wany do pełnienia funkcji menedżera zarówno w wielkich korporacjach, jak i w samodzielnej działalności
gospodarczej.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

rachunkowość zarządcza
rachunek kosztów
controlling operacyjny
controlling strategiczny
systemy controllingu i Business
Intelligence
(( zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
(( rynki i instrumenty finansowe

  GDZ I E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
((
((
((
((

działy finansów i controllingu
działy analiz ekonomicznych
firmy consultingowe
instytucje finansowe (banki, fundusze
inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe)
(( centra rozliczeniowe
(( własna działalność gospodarcza
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SPECJALNOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ

IS

II S

I NS

II NS









Na tej specjalności zdobędziesz wiedzę o księgowych, podatkowych i finansowych aspektach funkcjono
wania przedsiębiorstw, organizacji non profit oraz jednostek samorządowych. Rachunkowość, z jaką się
zapoznasz, będzie prezentowana w kontekście krajowych regulacji prawnych oraz współczesnych stan
dardów międzynarodowych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

rachunkowość finansowa,
rachunkowość informatyczna,
rachunkowość zarządcza,
prawo podatkowe,
audyt finansowy,
analiza sprawozdania finansowego.

SPECJALNOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ
WEDŁUG MSR I MSSF

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( działy finansowo-księgowe firm oraz
jednostek samorządowych,
(( biura rachunkowe,
(( kancelarie podatkowe,
(( centra rozliczeniowe,
(( własna działalność gospodarcza.

IS

II S



I NS

II NS



Studiując na tej specjalności zdobędziesz wiedzę o księgowych i finansowych aspektach funkcjonowania
przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym. Rachunkowość będzie Ci prezentowana w kontekście
współczesnych standardów międzynarodowych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( międzynarodowe standardy rachun
kowości,
(( sprawozdanie finansowe według MSR
i MSSF oraz jego analiza,
(( skonsolidowane sprawozdanie finan
sowe według MSR i MSSF,
(( rachunkowość małych firm,
(( rachunkowość budżetowa,
(( rachunkowość zarządcza,
(( prawo podatkowe,
(( audyt finansowy.
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  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( działy finansowo-księgowe firm
międzynarodowych w kraju i za granicą
(( biura rachunkowe,
(( kancelarie,
(( podatkowe,
(( własna działalność gospodarcza.

KIERUNEK

RYNKI FINANSOWE

IS

II S

I NS

II NS



  SPECYFIKA KIERUN KU
Doradca inwestycyjny i analityk ryzyka finansowego to jedne z najbardziej prestiżowych i pożądanych
zawodów w nowoczesnej gospodarce. Do ich wykonywania niezbędne są specyficzne umiejętności oraz
szeroka wiedza, których zdobycie umożliwi proponowany program specjalności. Studiując na tym kierun
ku dowiesz się nie tylko jak funkcjonuje rynek finansowy z całą złożonością i mnogością instrumentów
i papierów wartościowych, ale również poznasz zasady procesu inwestycyjnego i doboru właściwych klas
aktywów pod kątem zróżnicowanych preferencji i oczekiwań inwestorów, a także nauczysz się tworzyć,
poprawiać i usprawniać modele zarządzania ryzykiem fi- nansowym.
Studia interdyscyplinarne, łączące zagadnienia właściwe dla nauki ekonomii i finansów z nowoczesny mi
metodami ilościowymi. Program umożliwiający rozwój umiejętności praktycznych i podstaw merytorycz
nych niezbędny do zdobycia najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych (doradca inwestycyjny,
cfa, prm). Innowacyjne metody dydaktyczne.

Á Á JAK IE S PECJAL N O ŚC I
(( Doradztwo inwestycyjne
(( Zarządzanie ryzykiem finansowym

SPECJALNOŚĆ

DORADZTWO INWESTYCYJNE

IS

II S

I NS

II NS



Program tej specjalności rozwija i pogłębia zagadnienia funkcjonowania rynków finansowych oraz instru
mentów finansowych będących przedmiotem obrotu na tych rynkach. Absolwenci specjalności potrafią
zarządzać portfelem inwestycyjnym, oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim w prakty
ce. Posiadają również umiejętność sporządzania analiz mikro- i makroekonomicznych oraz wyceny spół
ek. W prowadzonych analizach potrafią posługiwać się metodami ilościowymi.

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Analiza fundamentalna i techniczna
Finanse empiryczne
Teoria inwestowania i wyceny akcji
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zwalczanie przestępczości na rynkach finansowych
Fundusze inwestycyjne i inwestycje alternatywne
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  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( instytucje finansowe prowadzące działalność inwestycyjną (banki, fundusze inwestycyjne,
fundusze emerytalne, oraz towarzystwa ubezpieczeniowe)
(( domy maklerskie
(( fundusze private equity i family offices
(( podmioty zarządzające portfelami czołowych przedsiębiorców
(( firmy konsultingowe w obszarze doradztwa transakcyjnego i strategicznego.

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
FINANSOWYM

IS

II S

I NS

II NS



Program specjalności jest odpowiedzią na obecne przeobrażenia zachodzące na rynkach finansowych,
implikujące konieczność stosowania zaawansowanych modeli matematycznych i ekonometrycznych oraz
wykorzystywania specjalistycznych narzędzi informatycznych wspomagających procesy obliczeniowe.
Specjalność łączy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rynków finansowych i alternatywnych,
modelowania matematycznego oraz statystycznej i numerycznej analizy danych finansowych, pomiaru,
kontroli i zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny złożonych instrumentów finansowych i kon
struowania optymalnych strategii inwestycyjnych.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Finanse eksperymentalne
Analiza finansowych szeregów czasowych
Metody obliczeniowe
Inwestycje alternatywne
Metody empiryczne w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Ryzyko rynkowe, kredytowe i operacyjne

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( Możliwość zatrudnienia: wszystkie instytucje rynku finansowego (banki, domy maklerskie,
fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe)
(( działy zarządzania ryzykiem firm konsultingowych
(( działy analiz ilościowych i wyceny instrumentów pochodnych, bankowość inwestycyjna,
(( fundusze venture capital/private equity, fundusze hedge.
(( działy analizy rynkowych i ekonomicznych przedsiębiorstw.
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KIERUNEK

STOSUNKI
MIĘDZYNARODOWE

IS

II S





I NS

II NS

Na kierunku kształceni są specjaliści w zakresie procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata.
Studenci poznają zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodar
czych, współpracy w obszarze kultury oraz ich uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych. Kierunek cechu
je się podejściem interdyscyplinarnym do zjawisk międzynarodowych. Trzy komponenty: polityczny, gospo
darczy i społeczno-kulturowy są traktowane jako główne czynniki kształtujące procesy międzynarodowe.

Á Á JAKIE S PECJAL N O ŚC I
((
((
((
((

Euroazja – polityka i gospodarka I stopień
Polityka i komunikacja międzynarodowa I stopień
Międzynarodowe polityki rozwoju II stopień
Studia euroazjatyckie II stopień

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie analizy procesów politycznych, gospodar
czych i społeczno-kulturowych na świecie
(( studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność kół naukowych zajmujących się
tematyką globalną i rozwijania własnych zainteresowań
(( interdyscyplinarność studiów otwiera szerokie perspektywy zatrudnienia, nie tylko w insty
tucjach związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych
(( w programach kształcenia zwrócono uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy

SPECJALNOŚĆ

EUROAZJA – POLITYKA
I GOSPODARKA

IS

II S

I NS

II NS



Od kilku lat w polityce międzynarodowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narasta
jące zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione więc staje się kształ
cenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności”
Wschodu potrafiliby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty pomiędzy państwami Eu
ropy i Azji o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom
rynku kształcimy specjalistów z zakresu znajomości problemów polityczno-gospodarczych przestrzeni
euroazjatyckiej.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych
Negocjacje w środowisku wielokulturowym
Potencjał gospodarczy i społeczny krajów WNP
Protokół dyplomatyczny
Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych
Ryzyko kraju w relacjach gospodarczych i politycznych z państwami wschodnimi
Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód
Stosunki międzynarodowe w Azji
Strategie modernizacji gospodarczej krajów Dalekiego Wschodu
System ekonomiczny Rosji
Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich
Współczesne systemy ekonomiczne Europy i Azji – analiza porównawcza
Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((

firmy prywatne
korporacje międzynarodowe
przedstawicielstwa dyplomatyczne
organizacje pozarządowe
administracja państwowa
instytucje UE.

SPECJALNOŚĆ

POLITYKA I KOMUNIKACJA
MIĘDZYNARODOWA

IS

II S

I NS

II NS



Program specjalności koncentruje się na analizie zjawisk i procesów społecznych, politycznych i gospo
darczych w perspektywie globalnej. Kształci ekspertów rozumiejących międzynarodowe problemy pu
bliczne, takie jak: energia i ochrona środowiska, urbanizacja, migracje, technologie informacyjne i inne.
Kładzie nacisk na wyzwania rozwojowe w wielu obszarach świata, a zwłaszcza w Europie, Ameryce Ła
cińskiej, Afryce i Azji. Ważną częścią specjalności jest praktyczny wymiar komunikacji międzykulturowej.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( Międzynarodowe problemy energetyczne
i ochrony środowiska
(( Negocjacje międzynarodowe
(( Problemy rozwoju Ameryki Łacińskiej
(( Przywództwo i decyzje polityczne
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  GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
(( W dyplomacji
(( W instytucjach rządowych i poza
rządowych
(( W biznesie międzynarodowym
(( W mediach

SPECJALNOŚĆ

IS

MIĘDZYNARODOWE POLITYKI ROZWOJU

II S

I NS

II NS



Specjalność kształci studentów w zakresie analiz polityk międzynarodowych takich jak: polityka energetycz
na, zdrowotna czy rozwoju społeczno-gospodarczego, kładąc nacisk na rozwój umiejętności analizy proble
mów społeczno-gospodarczych o charakterze transnarodowym oraz problemów krajowych w perspektywie
międzynarodowej. Absolwent rozwija kompetencje skutecznego komunikowania się w środowisku między
narodowym, a także reprezentowania swojej firmy lub organizacji na forach krajowych i zagranicznych.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( Międzynarodowe organizacje poza
rządowe
(( Międzynarodowe wyzwania polityki
edukacyjnej
(( Migracja a rozwój społeczno-gospo
darczy
(( Współczesny rynek mediów

SPECJALNOŚĆ

STUDIA EUROAZJATYCKIE

  GDZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( W krajowych i międzynarodowych
przedsiębiorstwach
(( W krajowych i międzynarodowych
organizacjach pozarządowych
(( W instytucjach rządowych
(( W ośrodkach badawczych i formach
konsultingowych

IS

II S

I NS

II NS



Studia Euroazjatyckie odpowiadają na potrzeby rynku. Przedmioty w duże mierze łączą idee teorii i prak
tyki, co wpływa na pozytywną ocenę specjalności przez potencjalnych pracodawców, którzy współtwo
rzyli jej program. Absolwenci Studiów Euroazjatyckich będą odpowiednimi kandydatami do pracy dla
biznesu, instytucji badawczo – analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych pracujących na
obszarze Europy i Azji.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( Korporacje międzynarodowe w Euroazji
(( Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich
(( Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i gospodarczych w krajach
Euroazji
(( Prawne aspekty współpracy gospodarczej z krajami WNP
(( Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie
(( Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP
(( Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku
(( Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku
(( Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich
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  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( firmy współpracujące z przestrzenią euro-azjatycką
(( euro-azjatyckie przedsiębiorstwa współpracujące
z Europą i Polską
(( eksperci i doradcy instytucji unijnych
(( Organizacje międzynarodowe

KIERUNEK

STUDIA MIEJSKIE

(( polskie przedstawicielstwa zagraniczne
(( placówki dyplomatyczne
(( administracja publiczna, organizacje
pozarządowe
(( środki masowego przekazu

IS



II S

I NS

II NS



Studia miejskie to nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu badań miast, analizy ich
funkcjonowania i stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju. Podstawę teore
tyczną i praktyczną kierunku stanowią dokonania w zakresie m. in.: nauk o polityce i administracji, socjologii,
gospodarki przestrzennej, zarządzania oraz historii urbanistyki i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Studia integrują zagadnienia teoretyczne z podstawowych dziedzin zajmujących się problematyką mia
sta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne
z wymienionych wyżej obszarów wiedzy.

Á Á JAK IE S PEC JA L N O ŚC I
Specjalności na I stopniu studiów
(( Analityka procesów przestrzennych
(( Zarządzanie zasobami miasta

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( interdyscyplinarność, profil kształcenia uwzględnia różne sposoby patrzenia na miasto, postrze
ga je jako złożoną strukturę: przestrzenną, społeczną, gospodarczą, kulturową, historyczną
(( przedmioty połączone w moduły pozwalające na analizę wzajemnych powiązań aspektów
gospodarczych, przestrzennych i społeczno-kulturowych
(( zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców, reprezentujących różne dyscypli
ny i specjalności naukowe (w zakresie: ekonomii, socjologii, gospodarki przestrzennej, gospo
darki i administracji publicznej, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego)
(( udział specjalistów - praktyków w procesie dydaktycznym
(( niestandardowe sposoby sprawdzania wiedzy: m.in. debaty, konferencje, gry dydaktyczne
(( nastawienie na uzyskiwanie przez Studentów umiejętności praktycznych, poprzez wyjazdy
terenowe, warsztaty, praktyki zawodowe, projekty badawcze
(( stała współpraca z urzędami miast i instytucjami badawczymi zajmującymi się badaniami
miejskimi
(( seminaria dyplomowe realizowane we współpracy z zewnętrznymi interesariuszami
(( możliwość realizowania płatnych staży
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SPECJALNOŚĆ

ANALITYKA PROCESÓW PRZESTRZENNYCH

Specjalność pozwoli Studentom na zdobycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do diagnozowania
różnych obszarów funkcjonowania miasta. Zapewni pakiet wiedzy i umiejętności dotyczący kwestii
realizacji analiz i raportów na podstawie istniejących danych dotyczących przestrzeni miejskiej, zarówno
w wymiarze ekonomicznym, społecznym, jak i przestrzennym.
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do generowania wiedzy (na podstawie prowadzonych
badań i analiz) i rozwiązywania problemów związanych z przestrzenią miejską. Ponadto, absolwenci będą
potrafili zaprojektować i zrealizować procesy ewaluacji instytucji i programów, dobrać odpowiednie
wskaźniki i metody analizy.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

  GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

Narzędzia informatyczne analizy danych
Komputerowe projektowanie przestrzeni
Geomarketing
Realizacja projektów badawczych
Analiza społeczna przestrzeni – projekt
analityczny

((
((
((
((

biura urbanistyczno-planistyczne
agencje rozwoju i promocji
urzędy miasta i gminy
instytucje badania rynku i opinii
społecznej
(( instytucje otoczenia biznesu

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MIASTA

Pakiet wiedzy i umiejętności dotyczący kwestii zarządzania miejskimi zasobami w wymiarze ekono
micznym, przestrzennym jak i społecznym. Absolwenci specjalności będą przygotowani do generowania
wiedzy (na podstawie prowadzonych badań i analiz) i rozwiązywania problemów związanych z zasobami
miasta. Będą posiadali przy tym rozwinięte umiejętności prawidłowej interpretacji przyczyn, przebiegu
i skutków tych procesów. Absolwenci będą umieli tworzyć i wdrażać strategie działania, z uwzględ
nieniem wymogów rozwoju zrównoważonego. Będą przygotowani do współpracy z przedstawicielami
innych profesji do organizowania i realizowania wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi,
ruchami miejskimi, i innymi instytucjami, także zagranicznymi.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

Zasoby rozwojowe miasta
Modele publicznego zarządzania miastem
Analiza przewag konkurencyjnych miast
Regulacje i rozwiązywanie konfliktów
Podstawy zarządzania

  GDZIE ZNA JDZIESZ PRACĘ?
((
((
((
((

administracja rządowa
samorządy lokalne
organizacje pozarządowe i fundacje
przedsiębiorstwa rozwoju
regionalnego
(( instytucje kultury
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KIERUNEK

TOWAROZNAWSTWO

IS

II S

I NS

II NS









Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli interesujesz się podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i nauka
mi ekonomicznymi. Studenci Towaroznawstwa dowiadują się, jak się wpływa – w procesie pozyskiwania
surowców, produkcyjnym i poprodukcyjnym – na jakość towarów i usług, oraz uczą się skutecznie zarzą
dzać procesem kształtowania jakości. Zdobywają też wiedzę o oczekiwaniach klientów, m.in. poznając
zasady racjonalnego marketingu.

Á Á JAK IE S PEC JA L N O ŚC I
((
((
((
((
((

Ekologia wyrobów
Handlowo-celna
Menedżer produktu
Zarządzanie jakością wyrobów
Transport i spedycja

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( daje wiedzę o kształtowaniu i utrzymywaniu jakości wyrobów i usług (od projektu do utylizacji)
(( w programie kierunku znajdują się ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne oraz praktyki
w przedsiębiorstwach
(( UEK umożliwia studentom przystąpienie do egzaminu na asystenta systemu zarządzania
jakością i pełnomocnika systemu zarządzania jakością (oba kończą się otrzymaniem
certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)

SPECJALNOŚĆ

IS

II S

I NS

II NS

EKOLOGIA WYROBÓW









Na tej specjalności dowiesz się wszystkiego o tym, jak procesy, produkty i usługi wpływają na środowisko
naturalne i odwrotnie – jak środowisko oddziałuje na to, co i jak wytwarzamy. Na Ekologii wyrobów zdo
będziesz nie tylko wiedzę teoretyczną (ogólnoekonomiczną i ogólnotowaroznawczą), ale też praktyczne
wiadomości m.in. o ekologicznym projektowaniu wyrobów i opakowań, likwidacji, utylizacji, recyklingu
i gospodarce opakowaniami.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
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gospodarka odpadami
chemia środowiska
prawo w ochronie środowiska
zintegrowana polityka produktowa

((
((
((
((

zrównoważone opakowania
zarządzanie środowiskowe
odnawialne źródła energii
ekotechnologie

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((

firmy produkcyjne i handlowe
zespoły projektowe
działy produkcji, marketingu i reklamy, jakości
laboratoria badawcze
jednostki certyfikujące jakość produktów i produkcji
administracja państwowa i samorządowa (wydziały ochrony środowiska)

SPECJALNOŚĆ

HANDLOWO-CELNA

IS

II S
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Po tej specjalności będziesz ekspertem (poszukiwanym przez pracodawców!) znającym wymagania tech
niczne i przepisy celne dotyczące towarów w handlu krajowym i międzynarodowym. dodatkowo zdobę
dziesz wiedzę o kształtowaniu jakości produktów i wykorzystywaniu jej w dążeniu do uzyskania przewa
gi konkurencyjnej. wybrane przedmioty

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((

  GDZ I E Z N A JDZI ES Z P R ACĘ ?

handel zagraniczny
polityka celna
organizacja i technika handlu’
prawo celne
środki i ograniczenia pozataryfowe
prawo gospodarcze
logistyka dystrybucji
znakowanie i kodowanie towarów
ekonomika handlu

(( firmy produkcyjne i handlowe
(( zespoły projektowe
(( działy produkcji, marketingu i reklamy,
jakości
(( laboratoria badawcze
(( jednostki certyfikujące jakość produktów
i produkcji
(( administracja państwowa i samorządowa
(wydziały ochrony środowiska)

SPECJALNOŚĆ

MENEDŻER PRODUKTU

IS

II S

I NS
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Po tej specjalności będziesz specjalistą odpowiedzialnym za technologiczne, rynkowe i jakościowe
kształtowanie produktu i wizerunku jego marki. Studia na tej specjalności przygotowują do praktycznego
tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnie z wyrażanymi przez klientów potrzebami.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( Strategia produktu
(( Podstawy decyzji rynkowych
(( Wzornictwo opakowań

((
((
((
((
((

Zarządzanie marką
Zarządzanie procesami biznesowymi
Opracowanie nowych produktów spożywczych
Kształtowanie jakości produktów nieżywnościowych
Logistyka w przedsiębiorstwie
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  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((

przedsiębiorstwa handlowe
działy projektowania i wzornictwa przemysłowego
działy kształtowania jakości firmy
laboratoria badawcze w przemyśle i handlu
działy marketingu przedsiębiorstw wytwórczych

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ WYROBÓW

IS
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Specjalność ta łączy zagadnienia z zarządzania z wiadomościami związanymi z kształtowaniem jakości
wyrobów (spożywczych i przemysłowych). Na tej specjalności możesz zdobyć uprawnienia asystenta sys
temu zarządzania jakością (studia I stopnia) oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością (studia II
stopnia), potwierdzone certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((

Prawne aspekty jakości
TQM i branżowe systemy zarządzania
Analiza ryzyka w systemach zarządzania
Inżynieria systemów jakości
Zarzadzanie reklamacjami
Logistyka a jakość
Doskonalenie i integracja systemów
zarządzania jakością
(( Systemy oceny zgodności
(( Psychospołeczne aspekty jakości

SPECJALNOŚĆ

TRANSPORT I SPEDYCJA

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
((
((
((
((
((

przedsiębiorstwa produkcyjne
handel krajowy i zagraniczny
działy marketingu i zaopatrzenia
działy kształtowania jakości
laboratoria zakładowe i badawcze
jednostek akredytujących jakość
wyrobów według wymogów i norm
międzynarodowych
(( jednostki certyfikujące systemy
jakości wyrobów
(( firmy konsultingowe

IS

II S
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II NS



Transport i spedycja jest specjalnością dotyczącą realizacji zadań w branży transport-spedycja-logi
styka (TSL) w zakresie spełniania wymagań technicznych i jakościowych podczas przewozu towarów
z uwzględnieniem uwarunkowań prawno-ekonomicznych.
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((

Transport i spedycja w logistyce
Unormowania prawne w transporcie ładunków
Opakowania transportowe
Technika przewozów w łańcuchach dostaw
Przewozy intermodalne
Przewóz towarów niebezpiecznych
Centra logistyczne a przewozy towarów
Dokumentacja transportowa i spedycyjna
Ekonomika transportu i spedycji dla potrzeb logistyki

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( przedsiębiorstwa sfery TSL
(( przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
(( samorządy gospodarcze i instytucje państwowe, w których występują działania m.in.
kontrolne związane z przewozem towarów różnych gałęziach transportu

KIERUNEK

TURYSTYKA I REKREACJA

IS

II S
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Oferta dydaktyczna na kierunku umożliwia uzyskanie rzetelnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz
kompetencji społecznych z zakresu turystyki i rekreacji. Absolwenci są przygotowani do pracy w organi
zacjach turystycznych, biurach podróży i systemach hotelowych, centrach konferencyjnych i targowych,
punktach informacji turystycznej, instytucjach kultury, atrakcjach turystycznych i rekreacyjnych. Studia
dają ponadto podstawę do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, jak również do bezpo
średniej obsługi różnych form turystyki i rekreacji.

Á Á JAK IE S PECJAL N OŚ C I
((
((
((
((
((

Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka międzynarodowa
Obsługa kulturowych form turystyki
Animacja czasu wolnego
Zarządzanie kongresami i dużymi
wydarzeniami
(( Menedżer zdrowego stylu życia
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  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( zyskasz umiejętności w zakresie organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze
turystyki i rekreacji
(( nauczysz się przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców
(( zaznajomisz się z metodami zarządzania firmami z sektora turystyki i rekreacji
(( poznasz specjalistyczne systemy komputerowe: Globalny System Dystrybucji (GDS)
Amadeus dla rezerwacji miejsc w liniach lotniczych, system zarządzania obiektem hotelowym
Fidelio, system wspomagania organizacji kongresów i innych dużych wydarzeń SysKonf oraz
system do obsługi małej i średniej firmy Comarch ERP Optima
(( będziesz przygotowany do organizacji kongresów, konferencji, wydarzeń motywacyjnych
i korporacyjnych
(( będziesz mógł pomóc ludziom w każdym wieku w prowadzeniu zdrowego stylu życia
(aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, radzenie sobie ze stresem)

SPECJALNOŚĆ

IS

II S

I NS

II NS

HOTELARSTWO I GASTRONOMIA









W programie tej specjalności szczególną uwagę zwraca się na przekazanie wiedzy z ekonomiki, rachun
kowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. Po jej
ukończeniu będziesz potrafił: kompleksowo świadczyć usługi hotelarskie i gastronomiczne, obsługiwać
klienta (także w języku obcym), przygotowywać oferty usług turystycznych, prowadzić badania rynku,
stosować nowoczesne środki przekazu (w tym systemy rezerwacyjne), kierować zespołami ludzkimi,
strategicznie planować działalność. Będziesz także przygotowany do założenia i prowadzenia własnej
działalności hotelarskiej lub gastronomicznej.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( hotelarstwo
(( ekonomika i organizacja gastronomii
(( zarządzanie finansami przedsiębiorstw
hotelarskich i gastronomicznych
(( regionalne produkty kulinarne

(( systemy informatyczne w hotelarstwie
(( zarządzanie personelem w hotelarstwie
i gastronomii
(( usługi SPA&wellness w hotelarstwie
(( agroturystyka

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
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hotele i inne obiekty noclegowe
ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne
restauracje i inne placówki gastronomiczne
atrakcje turystyczne (park rozrywki, wyciąg narciarski, ośrodek jeździecki itp.)
własna działalność gospodarcza

SPECJALNOŚĆ

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

IS
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Studiując tę specjalność uzyskasz wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji sektora turystyki, a także
zaznajomisz się z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku turystycznego oraz poznasz strategie
marketingowe międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych. Będziesz znał zasady działania or
ganizacji turystycznych, a także ich rolę w rozwoju obszarów recepcji. Zyskasz cenione na rynku pracy
umiejętności nawiązywania międzynarodowych kontaktów i komunikowania się w języku obcym, kom
pleksowej obsługi zagranicznych grupy turystycznych, projektowania międzynarodowych przedsięwzięć
turystycznych oraz korzystania z nowoczesnych środków technicznych z zakresu globalnej komunikacji
i łączności na rynku międzynarodowym.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y

  GDZIE ZNA JDZIESZ PRACĘ?

(( międzynarodowe rynki turystyczne
(( geografia turystyczna
(( pilotaż i przewodnictwo w turystyce
międzynarodowej
(( polityka UE w zakresie turystyki
(( badania marketingowe w turystyce
międzynarodowej
(( technologie obsługi
międzynarodowego rynku
turystycznego
(( zarządzanie jednostką terytorialną

(( biura podróży
(( hotele (w tym sieci hotelowe) i inne
obiekty noclegowe
(( międzynarodowe, regionalne i lokalne
organizacje turystyczne
(( agencje rozwoju regionalnego
(( Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej
na świecie i punkty informacji
turystycznej w kraju
(( instytucje administracji państwowej
i samorządowej różnych szczebli
(( własna działalność gospodarcza

SPECJALNOŚĆ

OBSŁUGA KULTUROWYCH
FORM TURYSTYKI

IS
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Studia na tej specjalność pozwolą Ci uzyskać wszechstronną
wiedzę na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego (ma
terialnego i niematerialnego) dla współczesnej turystyki,
funkcjonowania muzeów i innych instytucji kultury,
a także umożliwią Ci przyswojenie umiejętności z za
kresu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego
i wydarzeniami kulturalnymi. Nauczysz się tworzyć,
rozwijać i promować produkt turystyczny regionu wokół
lokalnych atrakcji oraz wykorzystywać w tym celu zasady
marketingu turystycznego.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

  G DZ IE ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?

rynek turystyki kulturowej
marketing w sferze kultury
szlaki kulturowe
turystyka religijna i pielgrzymkowa
turystyka muzealna
interpretacja dzieł sztuki

((
((
((
((

muzea i inne instytucje kultury
biura podróży
parki narodowe i krajobrazowe
instytucje administracji państwowej i samo
rządowej różnych szczebli

SPECJALNOŚĆ

IS

ANIMACJA CZASU WOLNEGO
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Specjalność ta przygotowuje do pracy w obsłudze ruchu turystycznego w charakterze animatora czasu
wolnego. Zdobędziesz umiejętność prowadzenia zajęć ruchowych i kulturalnych dla turystów przebywają
cych na zorganizowanych wyjazdach, jak też dla osób zainteresowanych rekreacją w miejscu zamieszkania.
Większość przedmiotów w ramach tej specjalności to zajęcia praktyczne w obiektach sportowo-rekreacyj
nych oraz w plenerze.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((

fizjologia człowieka
metodyka i technika pracy animatora
rekreacja plenerowa
gry i zabawy zespołowe
rekreacja w środowisku wodnym
animacja społeczno- kulturalna
pierwsza pomoc przedmedyczna

  G DZIE ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
((
((
((
((

hotele i inne obiekty noclegowe
kurorty i uzdrowiska
biura podróży
domy kultury

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE KONGRESAMI
I DUŻYMI WYDARZENIAMI

IS

II S



I NS

II NS



Podczas studiowania tej specjalności uzyskasz wiedzę z zakresu organizacji spotkań i profesjonalnych
wydarzeń (festiwali, wielkich wydarzeń sportowych, kongresów i konferencji, wydarzeń korporacyj
nych), poczynając od fazy ich planowania (opracowanie budżetu, wybór miejsca, alokacja zasobów), na
całościowym zarządzaniu kończąc (zarządzanie obiektami kongresowo-konferencyjnymi, zarządzanie
ryzykiem, logistyka wydarzenia, komunikacja podczas wydarzenia, uwzględnienie aspektów imprez
zrównoważonych).
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

planowanie kongresów i spotkań
organizacje spotkań biznesowych
targi i wystawy gospodarcze
zarządzanie dużymi wydarzeniami (kulturalnymi i sportowymi)
organizacje i stowarzyszenia branżowe

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((

centra konferencyjne i kongresowe
firmy eventowe
przedsiębiorstwa targowe
instytucje administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli

SPECJALNOŚĆ

MENEDŻER ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA

IS

II S



I NS

II NS



Studia na tej specjalności zaznajomią Cię z aspektami zdrowego stylu życia oraz pozwolą Ci na prowa
dzenie praktycznych treningów dla ludzi w każdym wieku. Nauczysz się planowania, nadzorowania i mo
tywowania oraz zasad bezpieczeństwa podczas treningów. Zdecydowana większość przedmiotów w ra
mach tej specjalności to zajęcia praktyczne w terenie, na siłowni, w hali lub na basenie

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

elementy prozdrowotnego stylu życia
istota treningu personalnego
kształtowanie sprawności ogólnej
metodyka treningu siły mięśniowej
trening wytrzymałości i Nordic Walking
zarządzanie treningiem sportowym

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((

kluby fitness
centra SPA&wellness
uzdrowiska
korporacje
przedsiębiorstwa
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KIERUNEK

ZARZĄDZANIE

IS

II S

I NS

II NS









Kierunek kształci w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów. Absolwent posiada kompetencje niezbęd
ne do zarządzania i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych w przedsiębiorstwach, instytucjach
administracyjnych i finansowych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Studia II stopnia pozwa
lają rozszerzyć wiedzę o zagadnienia z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, sprawozdawczości,
marketingu międzynarodowego, komunikacji międzykulturowej, ekonometrii i analizy statystycznej.

Á Á JAKIE SPE C JA L N OŚ C I
(( Kooperacja w biznesie (I st.)
(( Logistyka i zarządzanie łańcuchem
dostaw
(( Zarządzanie firmą
(( Zarządzanie projektami (II st.)
(( Zarządzanie small businessem
(( Zarządzanie sprzedażą
w produkcji i handlu
(( Zarządzanie wiedzą i informacjami
(I st.)
(( Zarządzanie zasobami ludzkimi
(( Zarządzanie zasobami
niematerialnymi (II st.)

  S PECYFIKA KI E RUN KU
(( uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w gospodarce rynkowej, dużych instytucji gospodarczych i administracyjnych, firm sektora
wysokich technologii, firm doradczych i przedsiębiorstw międzynarodowych,
(( specjalistyczne przygotowanie w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy, analizy
i projektowania systemów zarządzania oraz doradztwa organizacyjnego,
(( kształci w zakresie: ekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania organizacjami,
logistyki, marketingu, informatyki, prawa, finansów i rachunkowości, co daje wiedzę na temat
istoty i złożoności procesów zachodzących w działalności gospodarczej,
(( pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami organizacji, w tym zasobami ludzkimi
i zasobami niematerialnymi,
(( uzyskanie wiedzy na temat zachowań ludzki w organizacjach oraz procesów informacyjnych
i komunikacyjnych zachodzących w organizacjach.
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SPECJALNOŚĆ

KOOPERACJA W BIZNESIE

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność pozwala opanować umiejętności pracy w grupie wielokulturowej, kierowania zespołami
międzyorganizacyjnymi, a także zyskać wiedzę z zakresu realizacji strategii zarządzania własnością inte
lektualną, profesjonalnej obsługi kluczowych klientów oraz budowy współpracy rynkowej. Cechą wyróż
niającą absolwenta tej specjalności jest umiejętność kompleksowego podejścia do problematyki wzrostu
przedsiębiorstwa i zarządzania kapitałem relacyjnym.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y

  GDZ I E Z N A JDZI ES Z P R ACĘ ?

(( ewolucja współpracy w biznesie
(( komunikacja w biznesie
(( informatyczne wsparcie
kooperacji
(( zachowania kooperacyjne
(( komercjalizacja i transfer
wiedzy

SPECJALNOŚĆ

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM DOSTAW

(( firmy sektora wysokich technologii (na
stanowiskach związanych z budową systemu
współdziałania przedsiębiorstw)
(( instytucje administracji państwowej i samo
rządowej różnych szczebli
(( przedsiębiorstwa międzynarodowe (na stano
wiskach doradców i pełnomocników zarządu
do spraw relacji z dużymi partnerami oraz
specjalistów w zakresie kluczowych klientów)

IS

II S

I NS

II NS









Umożliwia uzyskać umiejętności operacyjnego zarządzania logistycznego. Zaznajamia z problematyką za
rządzania organizacjami oraz zasadami działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w zakresie ste
rowania przepływami informacji i zasobów materialnych. Można zgłębić istotę logistycznej obsługi klienta
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Studia II stopnia uzupełnią wiedzę o za
gadnienia projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
(( ekonomika i logistyka transportu
(( technologie informatyczne
w procesie sprzedaży
(( menedżer logistyki
(( badanie poziomu usług logistycznych
(( ekologistyka

  G DZ I E ZN A JDZI ES Z P R ACĘ ?
(( stanowisko specjalisty ds. logistyki
(( dział dystrybucji, zaopatrzenia,
produkcji, obsługi klienta, planowania
(( pracownik centrum logistycznego
(( pracownik nowoczesnego magazynu
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SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

IS

II S

I NS

II NS









Studia na tej specjalności pozwalają uzyskać wiedzę menedżerską, niezbędną do zarządzania nowocze
snymi organizacjami. Specjalność daje specjalistyczne przygotowanie w zakresie doskonalenia organi
zacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania, doradztwa
organizacyjnego oraz gospodarowania zasobami miematerialnymi.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
(( Analiza efektywności zarządzania
(( Planowanie i kontrola w zarządzaniu
operacyjnym
(( Negocjacje
(( Techniki komunikacji w organizacjach
gospodarczych
(( Zarządzanie firmą na rynku
międzynarodowym

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( różnego typu przedsiębiorstwa
i instytucje
(( przedsiębiorstwa doradcze
(( własna działalność gospodarcza

IS

II S

I NS

II NS





Specjalność ta pozwola nabyć umiejętności umożliwiające odpowiedzialne i świadome uczestnictwo
w projektach, jak też samodzielne nimi kierowanie i zarządzanie. Podczas studiów zdobywana jest wie
dza z zakresu funkcjonowania i doskonalenia przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny przedsięwzięć in
westycyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Po ukończeniu tej specjalności absolwent uzyskuje
certyfikat IPMA level d oraz IPMA student.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((

podstawy zarządzania projektami
negocjacje projektowe
zarządzanie czasem w projekcie
informatyczne wspomaganie
zarządzania projektami
(( zarządzanie ryzykiem projektowym

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( wszelkiego typu organizacje – na stanowiskach specjalistów ds. zarządzania projektami
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SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE SMALL BUSINESSEM

IS

II S

I NS

II NS









Specjalność umożliwia uzyskać wiedzę na temat procesów funkcjonowania mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Zaznajamia z wszystkimi kluczowymi obszarami ich funkcjonowania z zakresu finansów,
rachunkowości i podatków, zarządzania kosztami, zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami pracy.
Daje umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych. Student uzyskuje praktyczne kompetencje
w zakresie uruchamiania i rozwoju firm oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

¦ ¦ WYBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

finanse w małej firmie
rachunkowość i podatki w małej firmie
prawne aspekty działalności MMŚP
narzędzia informatyczne w małej firmie
efektywność i finansowanie inwestycji
fundusze zewnętrzne dla MMŚP

  GDZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( przedsiębiorstwa różnych sektorów
gospodarki
(( własna firma

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
W PRODUKCJI I HANDLU

IS

II S

I NS

II NS









Specjalność dedykowana jest tym, którzy chcą zostać profesjonalnymi handlowcami. Student zdobywa
umiejętność sprawnego organizowania i zarządzania sprzedażą oraz kierowania zespołem sprzedażo
wym. Specjalistyczna wiedza obejmuje znajomość takich zagadnień, jak: analiza kapitału obrotowego
przedsiębiorstwa, merchandising i techniki sprzedaży, e-handel, strategie obsługi klientów, rachunko
wość finansowa organizacji handlowych, technologie informatyczne w procesie sprzedaży.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

e-handel
strategie obsługi klienta
lokalizacja obiektów handlowych
prawne aspekty procesu sprzedaży
negocjacje handlowe

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( działy handlu i marketingu
(( działy obsługi klienta
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SPECJALNOŚĆ

IS

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
I INFORMACJAMI

II S



I NS

II NS



Specjalność przeznaczona jest dla studentów chcących zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczą
ce metod i narzędzi pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie wiedzy w systemach komputerowych
współczesnych organizacji i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych. Szczególna uwaga położona zo
stała na metody reprezentacji wiedzy, metody wykorzystujące logikę i metody bazujące na sieciach seman
tycznych, analizę danych opisujących, systemy wspomagania decyzji oraz bezpieczeństwo informacji.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Analiza danych ekonomicznych
Systemy informatyczne zarządzania
Analiza danych nieustrukturyzowanych
Systemy wspomagania decyzji
Metody reprezentacji wiedzy
Zarządzanie kapitałem intelektualnym

  G DZIE ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( różnego typu organizacje gospodar
cze i administracyjne
(( stanowiska obsługi systemów kom
puterowych organizacji

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

IS

II S

I NS

II NS









Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze menedżera/eksperta ds. personalnych. Pod
czas zajęć student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu monitorowania i analizy rynku pracy, ne
gocjacji, rozwiązywania konfliktów, strategicznego zarządzania zasobami ludzkim, rekrutacji i selekcji
pracowników, motywowania pracowników, zarządzania talentami, technologii informatycznych w zarzą
dzaniu zasobami ludzkimi, controllingu i audytu personalnego.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
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psychologia pracy
podstawy ergonomii
kształtowanie wizerunku pracodawcy
ubezpieczenia społeczne
stosunki pracy i partycypacja

  G DZI E ZN A JDZIES Z P R ACĘ ?
(( firmy konsultingu personalnego
(( działy zasobów ludzkich
(( instytucje pośrednictwa pracy, porad
nictwa i szkolenia zawodowego

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
NIEMATERIALNYMI

IS

II S



I NS

II NS



Daje możliwość uzyskania wiedzy m.in. z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania
kapitałem ludzkim, relacji i organizacyjnym, budowania marki i wizerunku organizacji, ochrony wartości
niematerialnych i prawnych. Absolwenci ukierunkowani są na pracę na stanowiskach związanych z zarzą
dzaniem projektami dotyczącymi kształtowania marki i budowania wizerunku organizacji oraz menedże
ra ds. zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym itp.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((

zarządzanie kapitałem intelektualnym
kształtowanie kapitału relacji
zarządzanie kapitałem ludzkim
ochrona wartości niematerialnych i prawnych
budowanie marki i wizerunku organizacji

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
((
((
((
((

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe
instytucje administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli
organizacje non profit
firmy konsultingowe
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KIERUNEK

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
PAŃSTWA I SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

IS

II S



I NS

II NS



Studia na tym kierunku pozwolą ci zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego
państwa, metod zarządzania finansami w ujęciu ewolucyjnym i przy uwzględnieniu światowego dorobku
finansów publicznych.

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
((
((
((
((
((
((
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jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach
przedsiębiorstwa użyteczności publiczne
jednostki systemu ubezpieczeń społecznych
jednostki sektora zdrowia
jednostki będące dysponentami funduszy publicznych
podmioty gospodarcze sektora prywatnego.

KIERUNEK

ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

IS

II S

I NS

II NS









Studia interdyscyplinarne, które łączą wiedzę z dziedziny zarządzania
i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Po Zarządzaniu i inżynierii
produkcji będziesz specjalistą ds. przygotowania procesów produk
cyjnych i zarządzania nimi.

Á Á JAKIE S PECJA L N OŚ C I
(( Zarządzanie i inżynieria produkcji
żywności
(( Zarządzanie projektami w produkcji
(( Projakościowe zarządzanie produkcją
(( Zarządzanie procesami zakupowymi
w przedsiębiorstwie

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( na studiach zdobędziesz m.in. umiejętności menedżerskie i organizacyjne oraz obsługi pro
gramów wykorzystywanych w projektowaniu, będziesz uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu
prac badawczo-rozwojowych

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA
PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność umożliwia uzyskanie wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu
zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań
w zakresie bezpieczeństwa. Interesującym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwia
jące nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktual
nymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi prawnymi oraz preferen
cjami konsumenta.
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¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

zarządzanie projektem i innowacjami
organizacja systemów produkcyjnych
zarządzanie strategiczne
projektowanie
produktów żywnościowych
inżynieria jakości żywności
inżynieria pakowania żywności
zarządzanie jakością i bezpie
czeństwem produkcji żywności
informatyczne narzędzia wspoma
gania produkcji żywności
logistyka techniczna
zarządzanie łańcuchem dostaw żyw
ności
narzędzia sterowania jakością w produkcji
zarządzanie kosztami produkcji

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( przedsiębiorstwa łańcucha żywnościowego
(( jednostki doradcze i komórki organizacyjne związane z projektowaniem i zarządzaniem
procesem
(( jednostki badawczo-rozwojowe
(( instytucje doradcze w zakresie inżynierii produkcji żywności
(( samodzielne prowadzenie działalności

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
W PRODUKCJI

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność oferuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami, dzięki której absolwenci potrafią definio
wać zakres projektu, obliczać koszty projektu, określać i wykorzystywać zasoby niezbędne do realizacji
projektu, wyznaczać czas trwania projektu, szacować ponoszone ryzyka w realizacji projektu, wdrażać
prace projektowe, realizować metodyki zarządzania projektami, stosować informatyczne systemy zarzą
dzania projektami. Specjalność przeznaczona dla studentów, potrafiących pracować w zespole, przygo
towanych do pracy na stanowiskach kierowniczych. Ukończenie specjalności umożliwia zdawanie egza
minu i uzyskanie certyfikatu Project Manager PRINCE oraz IPMA.
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¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

podstawy zarządzania projektami
zarządzanie projektem w wybranych branżach przemysłu
Finanse i rachunkowość w projektach
biznesplan
zarządzanie ryzykiem
zarządzanie projektem w sektorze usług
narzędzia sterowania projektem
systemowe zarządzanie jakością w projektach
ms project
prawne aspekty zarządzania projektem
finansowanie projektów ze środków unii europejskiej
warsztaty zarządzania projektami

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( Specjalność umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podjąć pracę w przed
siębiorstwach produkcyjnych korzystających z funduszy unijnych oraz w organizacjach
świadczących usługi w zakresie zarządzania projektami.

SPECJALNOŚĆ

PROJAKOŚCIOWE ZARZĄDZANIE
PRODUKCJĄ

IS

II S



I NS

II NS



Specjalność „Projakościowe zarządzanie produkcją" jest dedykowana osobom, które chcą pogłębić swoją
wiedzę z tego zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((

zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją
metody doskonalenia procesów biznesowych
zarządzanie projektami w produkcji
metody i techniki ilościowe w logistyce
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
szczupłe systemy wytwarzania
zintegrowane systemy wytwarzania
zarządzanie zespołem produkcyjnym
negocjacje handlowe
marketing produktu
zarządzanie innowacjami
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  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( Małe , średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, w organizacjach z otoczenia biznesu wymagają
cych wsparcia merytorycznego z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz
jednostkach badawczo-rozwojowych w różnych gałęziach przemysłu.

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE PROCESAMI
ZAKUPOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

IS

II S

I NS

II NS



Specjalność jest dedykowana osobom, które chcą poznać zasady przygotowań do efektywnych spotkań
z dostawcami wraz z technikami negocjacyjnymi pozwalającymi uzyskać maksymalnie korzyści zakupowe.

¦ ¦ WYBRANE PR Z E D MI OT Y
((
((
((
((
((

Wprowadzenie do organizacji procesów zakupowych
Wybór oraz monitorowanie jakości dostawców w organizacji
Finanse i inwestycje
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Strategie zakupowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych

  GDZIE ZNA J DZ I E SZ PR AC Ę?
(( Działy zakupu, logistyki przedsiębiorstw różnych branż
(( Firmy consultingowe
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KIERUNEK

ZARZĄDZANIE
MIĘDZYNARODOWE

IS

II S

I NS

II NS





Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe przygotowane są dla osób, które chcą
zdobyć i rozwijać kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, samodzielnego rozwiązywania pro
blemów czy pracy zespołowej. Program kładzie duży nacisk na obszar współpracy z podmiotami z róż
nych kultur, łączenie i twórcze wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin. Studentów uczymy również
dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym - dotyczącymi zarówno
nowych możliwości, jak i potencjalnego zagrożenia.

¦ ¦ W YBRANE PRZE D MI OT Y
((
((
((
((
((
((

Zarządzanie międzynarodowe
Międzynarodowe rynki finansowe
Centra usług wspólnych
Dyplomacja w biznesie międzynarodowym
Międzynarodowe badania społeczne
Wielokulturowość zespołów - aspekty
psychologiczne

Á Á JAKIE S PECJA L N OŚ C I
(( Zarządzanie w projektach międzynarodowych
(( Globalne systemy logistyczne

  SPECYFIKA KIERUN KU
(( możliwość zdobycia gruntownej wiedzy na temat zarządzania organizacją w dzisiajszym
otwartym swiecie
(( możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, osobistego, jak i pogłębiania
pozanaukowych zainteresowań
(( możliwość łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki, samodzielnego
rozwiązywania problemów i pracy w grupach

  G DZIE ZNA JDZIE SZ PR AC Ę?
(( w firmach działających w różnych krajach
(( w korporacjach międzynarodowych
(( w firmach doradczych

(( w międzynarodowych firmach
logistycznych
(( w centrach usług wspólnych
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