


Program kształcenia na kierunku ekonomia jest zgodny wymogami rynku pracy 
i skonstruowany tak by po ukończeniu studiów absolwent kierunku: 
 

 potrafił w sposób krytyczny analizować i diagnozować zdarzenia, zjawiska i procesy 
występujące w realiach danej firmy i jej otoczeniu  

 umiał w sposób nieszablonowy rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze  

 potrafił efektywnie wykorzystać własny potencjał kreatywny  dla rozwijania swojego 
kapitału indywidualnego i uzyskania ponadprzeciętnych wyników w podejmowanych 
przedsięwzięciach i realizowanych projektach biznesowych 

 wykazywał się wrażliwością na potrzeby innych, umiał pracować na rzecz grupy i w 
grupie, tworzył przestrzeń dla rozwoju potencjału kreatywnego innych osób i trwałych 
relacji międzyludzkich zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym 

 

 

Koncepcja kształcenia na Kierunku Ekonomia  
studia I stopnia 



Kierunek 
Ekonomia 

UMOŻLIWIA STUDENTOM 
SAMODZIELNĄ REALIZACJĘ 
AUTORSKICH PROJEKTÓW I 

PRZEDSIĘWZIĘĆ   
BIZNESOWYCH  NA 

POTRZEBY WŁASNE I/LUB 
FIRM, INSTYTUCJI, 

ORGANIZACJI 

INICJUJE Z 
INTERESARIUSZAMI 
ZEWNĘTRZZNYMI 

INNOWACYJNE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA O 

CHARAKTERZE 
EDUKACYJNYM I 
BIZNESOWYM 

KREUJE RELACJE Z 
INTERESARIUSZAMI  

SEKTORA PUBLICZNEGO   
I SAMORZĄDOWEGO   



Koncepcja kształcenia na kierunku Ekonomia  

 wpisuje się w misję i strategię Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi w zakresie rozwijania postaw 
kreatywnych i przedsiębiorczych, kluczowych dla całej 
Uczelni i Kierunku Ekonomia 

 bazuje na nowym paradygmacie edukacji zarówno w 
zakresie metod –warsztaty oraz projekty, jak i treści 
kształcenia. Student przez realizowane projekty 
sprawdza siebie w działaniu i rozwija swój potencjał 
twórczy  

 uwzględnia strategiczne priorytety regionu łódzkiego jak 
i dyrektywy unijne w zakresie współpracy świata nauki z 
biznesem 

 jest zgodna z założeniami Polskiej  
Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 



Studenci Kierunku Ekonomia mają do wyboru 
następujące specjalności 

Rachunkowość i finanse  

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 

Kooperacja biznesowa 



Dlaczego warto wybrać  
specjalność Rachunkowość i finanse? 
 ponieważ znaczenie finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych 

systematycznie wzrasta 

 ze względu na uniwersalność problematyki - wiedzę, umiejętności  
i kompetencje nabywane w trakcie studiów można wykorzystywać 
podejmując pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach  różnych 
typów 

 ponieważ program specjalności jest zgodny z oczekiwaniami potencjalnych 
pracodawców - w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na 
specjalności uczestniczą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i 
przedstawiciele sektora finansowego m.in. Centrum Prawa Bankowego i 
Informacji, Prudential 

 ponieważ metody aktywizujące, projekty, symulacje decyzyjne oraz case 
study, które wykorzystywane są w trakcie zajęć gwarantują zdobycie 
praktycznych  umiejętności możliwych  do wykorzystania  
w świecie organizacji 

 



Kluczowe umiejętności i kompetencje absolwenta 
specjalności Rachunkowość i finanse  

 posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego 
zarzadzania finansami firmy i ryzykiem finansowym, m.in.  w zakresie analizy 
rachunku przepływów pieniężnych, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, 
wyceny projektów  inwestycyjnych, controllingu, ect. 

 nabywa  umiejętność  sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników 
analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych 

 zna zasady i uwarunkowania procesu zarządzania finansami w aspekcie 
operacyjnym i strategicznym w tym również zadłużeniem firmy 

 posiada kompetencje skutecznego i nieszablonowego rozwiązywania problemów z 
zakresu rachunkowości  
i finansów związanych z funkcjonowaniem firmy 

 



Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse znajdzie 
pracę m.in. w: 

 działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych 

 firmach konsultingowych 

 biurach rachunkowych 

 bankach 

 domach maklerskich 

 instytucjach sektora ubezpieczeniowego 

 instytucjach krajowej administracji skarbowej 

 jednostkach administracji publicznej i samorządowej 

Może również otworzyć własną firmę. 

 

 



Dlaczego warto wybrać 
specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
 podmioty publiczne są zobowiązane do powoływania komórek audytu wewnętrznego, 

co stwarza dużą szansę na zatrudnienie dla absolwenta Kierunku 

 audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są niezbędne  w dużych jednostkach 
gospodarczych działających w sektorze prywatnym. Audytorzy odgrywają  w każdej 
organizacji bardzo ważną rolę związaną z realizacją funkcji kontrolnej zarządzania. 
Stanowią oni wsparcie w procesie podejmowania decyzji dla  właścicieli firmy, zarządu 
lub kierownika jednostki sektora finansów publicznych . 

 koncepcję kształcenia na specjalności współtworzą certyfikowani audytorzy 

 case study, warsztaty i projekty branżowe wchodzące w skład programu kształcenia są 
zaprojektowane i prowadzone przez profesjonalnych audytorów poprzez co 
gwarantują zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla nowoczesnego 
audytora 

 

 

 

 



Absolwent specjalności Audyt wewnętrzny i kontrola 
zarządcza 

 obiektywnie i rzetelnie analizuje oraz ocenia poszczególne procesy i obszary 
organizacji, w której jest zatrudniony  

 proponuje innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania problemów 
wynikających z nieefektywnego zarządzania  i/lub wadliwego systemu 
kontroli wewnętrznej firmy  

 posiada niezbędne umiejętności  i kompetencje w zakresie realizacji i 
doskonalenia czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi 
standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego 

 jest profesjonalnym i obiektywnym wsparciem dla szeroko rozumianego 
kierownictwa każdej organizacji 

 

 



Absolwent specjalności  
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza znajdzie pracę w:  

 ministerstwach 

 urzędach wojewódzkich 

 urzędach administracji samorządowej 

 instytucjach krajowej administracji skarbowej 

 firmach ubezpieczeniowych  

 przedsiębiorstwach prywatnych, 

 firmach z branży BPO  

 bankach 

 szpitalach  

 uczelniach wyższych 

 oraz organizacjach sektora publicznego 
(jednostki wojskowe, NFZ, ARiMR itp.) 

 

 



Dlaczego warto wybrać  
specjalność Kooperacja biznesowa 

 specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony nowoczesnych 
organizacji na ekspertów z zakresu kształtowania kapitału relacyjnego, który obejmuje 
m.in. całokształt kontaktów firmy z otoczeniem gospodarczym wraz z reputacją, 
lojalnością klientów, marką itp. 

 efektywna współpraca w wymiarze międzyorganizacyjnym, międzyludzkim oraz na 
poziomie relacji jednostka-organizacja stanowi podstawę przewagi konkurencyjnej 
nowoczesnych firm 

 skuteczne zaspakajanie potrzeb klientów i osiągnięcie sukcesu na rynku uzależnione 
jest współcześnie od efektywności współdziałania wielu partnerów i wymaga 
stosowania innowacyjnych rozwiązań  

 kompetencje osobowościowe, umiejętność współpracy i empatia są obecnie bardzo 
cenionym składnikiem kapitału intelektualnego pracownika  

 jest priorytetem unijnym w relacjach świata biznesu i nauki 

 

 

 



Absolwent specjalności Kooperacja biznesowa 

 umie zaprojektować system profesjonalnej obsługi kluczowych klientów 
firmy oraz stworzyć podstawy długookresowej współpracy rynkowej 

 jest przygotowany do opracowywania innowacyjnych koncepcji rozwoju 
przedsiębiorstwa i  zarządzania kapitałem relacyjnym  

 posiada niezbędne umiejętności w zakresie  projektowania i tworzenia 
struktur partnerskich  

 wykorzystuje własny kapitał kreatywny dla opracowania oferty biznesowej 
firmy oraz przygotowując projekty innowacji 

 umie pozyskiwać zewnętrznych partnerów i środki finansowe niezbędne do 
realizacji innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych,  
w których uczestniczy lub których jest autorem 

 

 



Absolwent specjalności  
Kooperacja biznesowa znajdzie pracę jako  

 specjalista do spraw współpracy biznesowej 

 doradca biznesowy 

 pracownik firmy konsultingowej 

 pełnomocnik zarządu w zakresie współpracy z partnerami strategicznymi 

 koordynator ds. rozwoju biznesu 

 przedstawiciel handlowy 

 

Może również prowadzić własną firmę. 

 

 

 



Realizowany jest w ramach modułów: 

Kierunkowych   
Specjalnościowych 
Technologii kreatywności 

Moduły Kierunkowe i moduły 
Technologii kreatywności 
realizowane są przez wszystkich 
studentów przez cały tok studiów 

Moduły przedmiotów 
specjalnościowych realizowane są od 
trzeciego semestru  

 

Program kształcenia 



Technologia kreatywności - efekty  

Student: 

 samodzielnie poszerza i uzupełnia wiedze,  umiejętności  i kompetencje w zakresie 
łamania schematów postępowania i myślenia, kreatywnego rozwiązywania  
problemów, opracowywania innowacyjnych rozwiązań, 

 potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych osób, potrafi współdziałać i 
pracować w zespole, przyjmując w nim różne role 

 komunikuje się z ludźmi w sposób efektywny  
i jest współodpowiedzialny  
za realizowane zadania ich efekty 

 



Moduły technologii kreatywności  
 

 Moduł: Umiejętności personalne 
Warsztat: Komunikacja/Świadomość i okazywanie emocji  

 Moduł: Kreatywność 
Wykład i ćwiczenia –  Logika kreatywności/Podstawy kreatywności  

 Moduł: Kompetencje społeczne 
Warsztat: Konflikt grupowy/Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 

 Moduł: Autonomia i przedsiębiorczość 
Warsztat: Świadomość wartości/Etyka 



Metoda projektowa 
 umożliwia pełny rozwój osobowości i zwiększa  zdolność do 

autonomii, formułowania niezależnych ocen i osobistą 
odpowiedzialność studenta  

 pozwala nie tylko zdobyć określone kwalifikacje, lecz także 
kompetencje, które pozwolą studentowi stawić czoło trudnym 
problemom i sytuacjom życiowym 

 pozwala studentom zajmować się zagadnieniami, które ich 
interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb co podnosi 
efektywność procesu uczenia się 

 obok warsztatów jest podstawową formą  
prowadzenia zajęć  na Kierunku zarówno  
w przypadku modułów kierunkowych  
jak i specjalnościowych 

 

 

 



Przedmioty prowadzone metodą projektową w modułach 
kierunkowych w całym toku studiów to m.in.: 

 
Student opracowuje innowacyjny 
projekt własnego biznesu 
wykorzystując wiedzę z  
dziedziny ekonomii, nauk o 
zarządzaniu, socjologii i  
psychologii. 
 

 
MODUŁ :  
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY 
FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW  - 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 
Przedmioty : 
Organizowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej 
 

 



Przedmioty prowadzone metodą projektową w modułach 
kierunkowych w całym toku studiów m.in.: 

 
Student przygotowuje projekt 
dobrze udokumentowanego, 
innowacyjnego przedsięwzięcia  
możliwego do realizacji w 
realiach organizacyjnych  
interesariusza zewnętrznego 
Kierunku. 
 

 
MODUŁ :  
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY 
FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW  - 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 
 
Przedmioty : 
Innowacyjność i kreatywność w 
działalności gospodarczej 
 

 



Przedmioty specjalnościowe prowadzone metodą 
projektową 



Specjalność Rachunkowość i finanse 

 
Student realizuje samodzielne 
projekty o tematyce z zakresu 
finansów i rachunkowości  
wykazując się praktyczną 
znajomością instrumentów 
finansowych 
 
Student przygotowuje dobrze 
udokumentowane innowacyjne 
rozwiązania  problemów z 
zakresu rachunkowości i 
finansów 
 

 
MODUŁ:  
RYNEK USŁUG FINANSOWYCH: 

 
 
Przedmioty : 
• Bankowość i ubezpieczenia 
• Współczesne systemy płatności i 

rozliczeń 
 

 
 



Specjalność Rachunkowość i finanse 

 
 
 
 
Student potrafi zastosować 
widzę  z zakresu finansów i 
rachunkowości w określonym 
obszarze funkcjonalnym 
organizacji i pełnić w nim rolę 
specjalisty  
 
 
 
 

 
MODUŁ :  
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W 
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW - 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 
 
 
Przedmiot 
• Zarządzanie ryzykiem finansowym 

 
 

 



Specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 
 
 
Student przygotowuje  dobrze 
udokumentowane innowacyjne 
rozwiązania  problemów z zakresu 
funkcjonowania organizacji 
 
 
 
Student potrafi zastosować wiedzę  z 
zakresu audytu wewnętrznego i 
kontroli zarządczej w określonym 
obszarze funkcjonalnym organizacji i 
pełnić w nim rolę specjalisty  
 

 

MODUŁ:  
PODSTAWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – 
ASPEKT TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY 

 
Przedmiot: 
• Przygotowywanie dokumentów 

roboczych w audycie 
 
 
 

MODUŁ:  
METODYKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – 
ASPEKT PRAKTYCZNY 

 
Przedmiot: 
• Etapy realizacji zadania audytowego 

 



Specjalność Audyt wewnętrzny i kontrola 
zarządcza 

 
 
 
 
 
 
Student potrafi formułować i 
analizować problemy w celu 
opracowania innowacyjnych 
rozwiązań dla praktycznych 
problemów organizacji  
 
 
 
 
 
 

 
MODUŁ:  
KOMPETENCJE ZARZĄDCZE W 
ORGANIZACJI – ASPEKT PRAKTYCZNY  

 
 
 
 
Przedmioty: 
• Przykłady zadań audytowych 

wspomagających zarządzanie 
organizacją  

• Modelowanie procesów w audycie 
wewnętrznym 

 
 
 



Specjalność Kooperacja biznesowa 

 
 
 
 
 
 
Student przygotowuje dobrze 
udokumentowane innowacyjne 
projekty z zakresu kooperacji 
biznesowej 
 
 
 
 
 
 

 
MODUŁ:  
PRAKTYCZNE ASPEKTY KOOPERACJI 
BIZNESOWEJ 

 
 
 
 
Przedmiot: 
• Komercjalizacja i transfer wiedzy 

 
 
 
 
 
 
 



Specjalność Kooperacja biznesowa 

 
 
 
 
 
 
Student potrafi wykorzystać widzę  
teoretyczną z zakresu teorii 
kontraktów i ekonomiki kosztów 
transakcji dla optymalizacji relacji 
biznesowych 
 
 
 
 
 
 

 
MODUŁ:  
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM RELACYJNYM  

 
Przedmiot: 
• Budowa długookresowych relacji 

biznesowych 
 
 

MODUŁ:  
PRAKTYCZNE ASPEKTY TEORII 
KONTRAKTÓW  

 
Przedmiot: 
• Zachowania kooperacyjne 

 
 



 uczestniczą w tworzeniu koncepcji strategicznej Kierunku, 
opiniują programy nauczania, stanowią wsparcie 
merytoryczne i techniczne w realizacji projektów 
biznesowych i dydaktycznych 

 wspierają kadrę dydaktyczną Kierunku w realizacji procesu 
dydaktycznego prowadząc warsztaty i projekty dla studentów i 
szkół objętych patronatem 

 umożliwiają studentom Kierunku realizację staży i praktyk 
studenckich w organizacjach, które reprezentują 

 pełnią rolę ekspertów w zakresie identyfikacji zasadniczych 
tendencji zmian warunków rynku pracy 

 są partnerem Kierunku i Uczelni w realizacji grantów, 
projektów nauko-badawczych i biznesowych ect. 

 uczestniczą w pracach organów opiniodawczo-doradczych 
Kierunku takich jak Rada Ekspertów 

 

 

Interesariusze zewnętrzni Kierunku Ekonomia 



 umożliwia realizację wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć i 
projektów o charakterze edukacyjnym, również z udziałem innych 
interesariuszy zewnętrznych 

 zapewnia uczniom Szkół objętych patronatem możliwości 
uczestnictwa w wybranych wykładach i seminariach o tematyce 
ekonomicznej oraz innych projektach i imprezach organizowanych i 
realizowanych w Uczelni  

 bazuje na ścisłej współpracy w tworzeniu innowacyjnej oferty 
edukacyjnej (tak Uczelni jak i Szkoły) dostosowanej do wymogów 
rynku, co możliwe jest dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Szkół , 
przedstawicieli biznesu oraz sektora administracji publicznej w prace 
organów opiniodawczo-doradczych Kierunku takich jak Rada 
Ekspertów 

 umożliwia wzajemną promocję poprzez zamieszczanie na stronach 
internetowych szkół i Uczelni oraz w materiałach reklamowych 
informacji o patronacie nad klasami i podejmowanych w ramach 
patronatu inicjatywach 

 

Patronat kierunku nad szkołami  
ponadgimnazjalnymi: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-turystyczno-

hotelarskich im. W.Grabskiego w Łodzi 

Gimnazjum Umiejętności Twórczych 



Zajęcia na Kierunku Ekonomia prowadzą: 
Dr Cezary Szydłowski  -absolwent Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych w 
zakresie nauk o zarządzaniu (stopień uzyskany w 2010 r. na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). 

 
Zawodowo związany z administracją rządową (Łódzki Urząd 
Wojewódzki w Łodzi), gdzie pracuje jako audytor wewnętrzny, 
aktualnie na stanowisku Kierownika Zespołu Audytu 
Wewnętrznego.  

 
Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: zarządzanie w 
organizacjach sektora publicznego i komercyjnego, audyt 
wewnętrzny w organizacjach oraz jego rolę w ocenie procesu 
zarządzania organizacjami, zarządzanie logistyczne w sektorze 
prywatnym i publicznym. 
Wykładowca przedmiotów związanych z zarządzaniem 
organizacjami, audytem wewnętrznym i logistyką. 

 

 



Dr Robert Walasek – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył 
również Business College w Ostrowcu Świętokrzyskim o specjalności 
handel zagraniczny i obsługa celna.   Członek Polskiego Towarzystwa 
Zarządzania Produkcją, audytor z zakresu gospodarki odpadami w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, trener z dziedziny logistyki i 
zarządzania dla wielu uczelni oraz szkół średnich i firm z branży TSL 
i zarządzania. 

Doświadczenie praktyczne zdobywał pracując na stanowiskach 
specjalistów oraz menedżerskich w Instytucie COBR „Polmatex-
Cenaro”, Fashionet.pl. oraz  Freezze Frame w USA. 

Zainteresowania naukowe: współczesne metody zarządzania 
logistycznego w łańcuchu dostaw w szczególności z uwzględnieniem 
zastosowania nowoczesnych metod zarządzania strategicznego 
ukierunkowanego na  doskonalenie relacji z dostawcami i klientami. 

 

 

 



Dr Jarosław Sokołowski absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor 
ponad 90 publikacji naukowych, autor i współautor kilkunastu 
pozycji książkowych.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, na 
które składa się prowadzenie licznych szkoleń dla kadry 
kierowniczej, liczne projekty doradcze i konsultacje dla 
przedsiębiorstw, a także praca zawodowa w zarządach spółek prawa 
handlowego, w tym z udziałem skarbu państwa, oraz zasiadanie w 
radach nadzorczych spółek. 

 
Uczestniczy aktywnie w działalności Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Organizacji i 
Kierownictwa, pełniąc w tym ostatnim funkcje członka zarządu, 
wiceprezesa i prezesa Oddziału Łódzkiego TNOiK oraz przez dwie 
kadencje – członka Zarządu Głównego TNOiK. 

Zainteresowania naukowe: problematyka budowy kapitału 
ludzkiego i kapitału intelektualnego organizacji, a także wartości 

przedsiębiorstw. 

 

 

 



Mgr Magdalena Wentel absolwentka Politechniki Łódzkiej. 
Zawodowo związana z administracją rządową, pracuje jako  
Inspektor Wojewódzki w Zespole Audytu Wewnętrznego  
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.  Pełniła również funkcję 
Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu ŁUW. 

Prowadzi zajęcia z zakresu standardów audytu wewnętrznego oraz 
etyki audytora wewnętrznego, zarządzania ryzykiem w audycie 
wewnętrznym oraz kontroli zarządczej  i z zakresu finansów 
publicznych. 

 



Mgr Katarzyna Nowakowska- Książczyk absolwentka 
Uniwersytetu Łódzkiego.  

 

Zawodowo związana z administracją rządową, pracuje jako  
starszy specjalista w Zespole Audytu Wewnętrznego  Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego.  Pełni również funkcję starszego 
Inspektora Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  ŁUW. 

Prowadzi zajęcia z zakresu audytu wewnętrznego. 

 



Dr Beata Groblewska-Bogusz -  absolwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego. Początkowo pracowała jako konsultant w Ośrodku 
Naukowo-Badawczym UŁ i Fundacji Demokracji Przemysłowej 
oraz prowadziła własną firmę szkoleniową. Obecnie pełni w AHE 
funkcję prodziekana Kierunku ekonomia.  

Współpracuje z biznesem, administracją publiczną, 
organizacjami trzeciego sektora, firmami konsultingowymi  
(m.in. Klinika Wiedzy). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu  
zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą organizacyjną, 
zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej oraz technik 
heurystycznych . Prowadziła warsztaty i szkolenia m.in. dla:  
Servo, Uniqua, Modest, Empir, KK NSZZ Solidarność. 
Zainteresowania naukowe: nadzór właścicielski, zarządzanie 
strategiczne, zarządzanie procesem zmian. 

 

 

 

 



Co oferujemy studentom 
 Wsparcie dla rozwoju ich kapitału i potencjału kreatywnego 

 Program studiów i specjalności współtworzony przez praktyków i 
dostosowany do potrzeb rynku pracy 

 Możliwość realizacji autorskich projektów studenckich i biznesowych 

 Wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS i ERASMUS + 

 Możliwość odbycia praktyk u partnerów Kierunku 

 Możliwość korzystania  z bezpłatnych warsztatów z zakresu ekonomii i 
zarządzania 

 Możliwość oceny własnych kompetencji i umiejętności w oparciu o 
profesjonalne testy kompetencyjne 

 Miłą atmosferę i dużo empatii 

 

 

 



Prodziekan kierunku 
ekonomia 
dr Beata Groblewska-Bogusz 


