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I STOPIEŃ STUDIÓW

OFERTA EDUKACYJNA

Wydział Nauk Ekonomicznych NE

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
na rok akademicki 2016/2017

  Wydział oferuje studia I stopnia (licencjackie) w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 ● Ekonomia,
 ● Finanse i rachunkowość,
 ● Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 ● Zarządzanie.

Wszystkie oferowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych kierunki 
posiadają aktualne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 
co potwierdza najwyższą jakość kształcenia.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplo-
mowej i uzyskaniem tytułu zawodowego „licencjat”. 

Na I stopniu studiów student ma do wyboru 
20 unikatowych, biznesowo sprofi lowanych 
specjalności charakteryzujących się nowocze-
snymi programami nauczania. Stała współpraca 
z pracodawcami pozwala doskonalić je tak, aby od-
powiadały zmieniającym się potrzebom rynku pracy.

  Na Wydziale istnieje także możliwość odbywania studiów w języ-
ku angielskim: Program of Bachelor Studies in International 
Business

94%
absolwentów Wydziału 

zatrudnionych w momencie 
badania otrzymało pracę 

w ciągu pół roku od 
ukończenia studiów 

78%
absolwentów Wydziału 

zatrudnionych w momencie 
badania wykonywało 
pracę bezpośrednio 

związaną z kierunkiem 
studiów 

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

Badanie 
Losów 

Zawodowych 
Absolwentów 

I i II stopnia

4 
 kierunki kształcenia na I oraz na II stopniu studiów:

Ekonomia Finanse 
i Rachunkowość

Międzynarodowe 
Stosunki 

Gospodarcze

Zarządzanie 
(w tym Marketing)

20
specjalności 
na I stopniu

Wydział Nauk Ekonomicznych
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Finanse i rachunkowość 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość 
posiada profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finan-
sach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji 
finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i in-
westycyjnych, a także instytucji publicznych. Posiada umiejętność 
analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz 
kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i in-
nych organizacji. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk 
gospodarczo-finansowych w skali mikro i makro w warunkach kon-
kurencji. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk 
zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi wyszuki-
wać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunko-
wości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Sys-
temu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać 
się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Bankowość i ubezpieczenia,
 ● Finanse i rachunkowość spółek,
 ● Inwestycje i nieruchomości,
 ● Rynki finansowe,
 ● Skarbowość i podatki.

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość jest przygotowany do 
podjęcia pracy, w tym po zdobyciu odpowiedniego doświadcze-
nia – do objęcia stanowisk w charakterze samodzielnego specja-
listy: w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach 
ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, 
firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa i do-
radztwa finansowego); w pionach finansów (np. analiz finansowych, 
sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach 
z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej. 

*studia stacjonarne i niestacjonarne

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

Ekonomia 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia po siada wszech-
stronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wyko-
nywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospoda-
rowania zasobami fi nansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi 
stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i ana-
lizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji opera-
cyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekono-
micznych z wiedzą pozwalająca wypracować metody oraz techniki 
wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Ję-
zykowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjali-
stycznym z zakresu ekonomii. 

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Analityk rynku, 
 ● Ekobiznes, 
 ● Gospodarka publiczna. 

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do po djęcia pracy 
w przedsiębiorstwach prywatnych, admini stracji rządowej i samo-
rządowej, organizacjach pozarzą dowych oraz instytucjach publicz-
nych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany 
do pracy w ze społach, wykorzystujących kreatywność i innowacyj-
ność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycz nym 
i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wy-
korzystania nowoczesnego oprogramo wania oraz sprzętu kompu-
terowego do prac ze zbiorami informacji.

OPIS KIERUNKÓW
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Absolwent studiów I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosun-
ki gospodarcze posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynaro-
dowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych 
warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Jest 
przygoto wany do opracowywania programów działania przedsię-
biorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach postę-
pującego umiędzynaradawiania działalności gospo darczej i rozwoju 
procesów integracyjnych. Posiada umie jętności gromadzenia, prze-
twarzania i przekazywania in formacji oraz pracy zespołowej. Zna 
dwa języki obce – w tym zalecany język angielski – na poziomie bie-
głości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Ra-
dy Europy i posiada umiejętności posługiwania się ję zykiem specja-
listycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. 

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Biznes międzynarodowy,
 ● International Business (program w języku angielskim; 

tylko studia stacjonarne),
 ● Innowacje i przedsiębiorczość,
 ● Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej,
 ● Rynki europejskie,
 ● Zarządzanie projektami europejskimi (tylko studia niestacjonarne),

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospo darcze jest 
przygotowany do podjęcia pracy na stanowi skach operacyjnych 
i analitycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą 
oraz w organizacjach i insty tucjach międzynarodowych. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zarządzanie 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wie-
dzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk po-
krewnych, dotyczącą funkcjono wania organizacji (przedsiębiorstw 
i instytucji publicz nych). Posiada umiejętności rozpoznawania, 
diagnozow ania i rozwiązywania problemów gospodarowania zaso-
bami ludzkimi, rzeczowymi, fi nansowymi i informacjami. Jest przy-
gotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesa-
mi i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze 
gospodarczym i admini stracyjnym. Potrafi  skutecznie komunikować 
się, nego cjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo 
i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie 
biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z za-
kresu zarządzania. 

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Komunikacja marketingowa,
 ● Menedżer biznesu,
 ● Zarządzanie marką,
 ● Zarządzanie projektami,
 ● Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 ● Zarządzanie sprzedażą.

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w cha-
rakterze specjalisty organizacji i zarządzania, specjalisty ds. marketin-
gu a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla 
zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. 
Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

*studia stacjonarne i niestacjonarne

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/
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  Degree: 
Bachelor

  Duration: 
3 academic years (6 semesters)

  Language: 
English

  Description: 
Program of Bachelor Studies in International Business is designed to meet expectations of interna-
tional business environment in the rapidly evolving marketplace and prepare You for international 
carrier, combining both academic excellence and an in-depth practical knowledge of business. 
The distinctive feature of our program is to conduct all classes in English, and providing two in-
tensive foreign language courses in four semesters in a small, international groups. The graduate 
will be equipped with skills helping to appreciate economic, political and cultural dimensions of 
global business. Excellent knowledge of international issues thanks to the participation in presti-
gious studies will open many doors in the business world. The graduate will be prepared to play 
an active role in multinational corporations, export companies, strategic consultancy and financial 
institutions. During three years of study, You will possess both theoretical and practical knowledge 
to run Your own business at international scale, dealing successfully with operational, analytical 
and managerial issues. 

Studying bachelor program in International Business creates favorable conditions for participa-
tion in the international exchange programs, including Erasmus Plus program covering over 100 
foreign universities from 26 countries, apprenticeships, and international research projects in the 
multicultural environment, as well as on-site visits at international companies located in Wroclaw 
to meet successful managers and top executives.

The catalogue of the program includes both core lectures (economics, management) as well as 
many specialization modules. Most of the modules are conducted using active teaching techniqu-
es (e.g. case studies, workshops or brain storming).

  Education Requirements: 
Completed secondary school, good level of mathematical and language skills

www.business.ue.wroc.pl

Program of Bachelor Studies in International Business 
(studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim)

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

I STOPIEŃ STUDIÓW
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 Wydział oferuje studia II stopnia (magisterskie) w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 ● Ekonomia,
 ● Finanse i rachunkowość,
 ● Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 ● Zarządzanie.

Wszystkie oferowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych kierunki po-
siadają aktualne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej – co 
potwierdza najwyższą jakość kształcenia.

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Kończą się obroną pracy magi-
sterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego „magister”.

Na II stopniu studiów student ma do wyboru 
27 unikatowych, biznesowo sprofi lowa-
nych specjalności charakteryzujących się 
nowoczesnymi programami nauczania. Stała 
współpraca z pracodawcami pozwala do-
skonalić je tak, aby odpowiadały zmieniającym 
się potrzebom rynku pracy.

 Na Wydziale istnieje także możliwość odbywania studiów w języku 
angielskim: Program of Master Studies in International Business.

47%
absolwentów Wydziału 

zatrudnionych w momencie 
badania pracowało w dużym 

przedsiębiorstwie 
(pow. 249 pracowników) 

67%
absolwentów Wydziału 

zatrudnionych w momencie 
badania pracowało 

na stanowisku specjalisty 
lub menedżera  

*studia stacjonarne i niestacjonarne

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

II STOPIEŃ STUDIÓW

Badanie 
Losów 

Zawodowych 
Absolwentów 

I i II stopnia

19 kół 
naukowych

5000 
studentów 

na I i II stopniu

2 unikatowe programy 
studiów w języku angielskim 

(International Busines –  
Batchelor and Master)

27
specjalności 
na II stopniu

Wydział Nauk Ekonomicznych
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*studia stacjonarne i niestacjonarne

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

Finanse i rachunkowość 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość 
posiada specjalistyczną zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów 
i rachunkowości (w tym sprawozdawczości i rachunkowości zarząd-
czej). Jest świadomy różnych rodzajów ryzyka występujących w pro-
cesach finansowych, w tym dotyczących krajowych i zagranicznych 
rynków finansowych i makrootoczenia oraz umie nimi zarządzać. 
Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zacho-
dzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi samodzielnie 
przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe i wyciągać z nich 
wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze 
finansowym oraz ma świadomość ich skutków dla finansów organi-
zacji, której dotyczą. Jest przygotowany do prowadzenia działalności 
doradczej w zakresie finansów i rachunkowości. Jest przygotowany 
do podjęcia studiów III stopnia.

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo finansowe,
 ● Doradztwo podatkowe,
 ● Finanse i rachunkowość administracji rządowej i samorządowej,
 ● Finanse i ryzyko w opiece zdrowotnej, 
 ● Finanse, podatki i rachunkowość spółek,
 ● Inwestycje i nieruchomości,
 ● Rynki finansowe.

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość posiada kompetencje 
pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów 
w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu odpowiednie-
go doświadczenia – stanowisk menedżerskich w instytucjach finan-
sowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach 
inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringo-
wych, firmach pośrednictwa finansowego); podmiotach gospodar-
czych o charakterze niefinansowym (usługowych, produkcyjnych); 
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach 
administracji publicznej. Absolwent II stopnia FiR jest także przygo-
towany do prowadzenia biznesu na własny rachunek.

Ekonomia 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszech-
stronną i poszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowa-
nia zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umie-
jętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych 
do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania 
ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach go-
spodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygoto-
wany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych 
oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwa-
niem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora pry-
watnego i publicznego – w kraju i za granicą.

 
  Specjalności oferowane na kierunku*:

 ● Analityk rynku, 
 ● Ekobiznes, 
 ● Gospodarka publiczna. 

 Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowa-
nia pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego 
oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 
Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych ana-
litykom rynku, jak również pracownikom administracji publicznej, 
menedżerom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska. 

OPIS KIERUNKÓW
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Absolwent studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosun-
ki gospodarcze posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakre-
su teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania mię-
dzynarodowego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na sa-
modzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych 
z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmien-
nych systemach prawnych i politycznych. Umie organizować i kie-
rować pracą zespołów wielokulturowych.

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Biznes międzynarodowy,
 ● International Business (program w języku angielskim;

tylko studia stacjonarne),
 ● Innowacje i przedsiębiorczość,
 ● Logistyka międzynarodowa,
 ● Międzynarodowa gospodarka przestrzenna,
 ● Rynki europejskie,
 ● Turystyka w biznesie międzynarodowym,
 ● Zarządzanie projektami europejskimi 

(tylko studia niestacjonarne).

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest 
przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerskich 
we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach admi-
nistracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagrani-
cą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych. Jest 
przygotowany do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej 
na własny rachunek.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zarządzanie 

*studia stacjonarne i niestacjonarne

**tylko studia niestacjonarne, studia polsko-francuskie typu MBA, dwa dyplomy

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie posiada sze-
roką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu 
i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji (przed-
siębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności krytycznej 
analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej 
skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygo-
towania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakte-
rze strategicznym. Potrafi  efektywnie organizować pracę grupową 
i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować 
i przekonywać innych do swoich racji.

  Specjalności oferowane na kierunku*:
 ● Innowacje w biznesie – projektowanie i wdrażanie, 
 ● Komunikacja korporacyjna i public relations,
 ● Konsulting strategiczny,
 ● Lean management w biznesie i sektorze publicznym,
 ● Logistyka w biznesie,
 ● Marketing internetowy i e-commerce,
 ● Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej,**
 ● Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym,
 ● Zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Perspektywy zatrudnienia 
Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pełnienia 
funkcji menedżera średnich i wyższych szczebli zarządzania, a tak-
że doradcy i konsultanta w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i in-
stytucjach wsparcia biznesu (organizacjach o charakterze gospodar-
czym i publicznym) oraz do prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej.
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  Degree: 
Master

  Duration: 
2 academic years (4 semesters)

  Language: 
English

  Description: 
Program of Master Studies in International Business has been designed for students wanting 
to broaden their knowledge and strengthen their leadership and managerial abilities. The par-
ticipants of the program aim at working in a multicultural environment requiring high qualifi-
cations and language skills. Successful completion of this unique and competitive studies will 
help to take prominent positions in top international companies.
This is an intensive, full-time program, for top-notch students. During two years of studies 
You will review numerous international business issues, mostly comprehend higher level 
topics. The program includes specialization modules focused on solving advanced business 
problems.
The master program in International Business is open to candidates with an undergraduate 
degree or equivalent and English proficiency. We invite all candidates with some or no pro-
fessional experience.

 ● The program is prepared according to the highest international standards
 ● Opportunity to participate in lectures conducted by excellent foreign guests
 ● Modules conducted by practitioners and thus adjusted to the needs of the contemporary 

business environment
 ● Interactive learning process allowing to apply the knowledge in practice
 ● Elite program allowing for intensive contacts between “student and master”
 ● Cooperation with global giants in Internet technology (Google), consulting (McKinsey & Com-

pany) or finance
 ● Visits at leading firms and the possibility of observing their work (IBM)
 ● Cooperation with over 100 foreign universities from 26 countries and the possibility to 

exchange experiences with students from other countries by participation in the Erasmus 
Plus program

 ● Foreign languages proficiency

  Education Requirements: 
Bachelor Degree or 3 years of compatible degree study, good language skills

www.business.ue.wroc.pl

Since academic year 2016/2017 students of Master Program in International Business are able 
to make second diploma attending International Business Economics and Management pro-
gramme of Vilnius University (Lithuania) within integrated program. In order to get two ma-
ster diplomas, three semesters are made at Wroclaw University of Economics, one – at Vilnius 
University. All the courses passed at Vilnius University are automatically recognized and va-
lidated. After four semesters and successful defence of master thesis participant of the pro-
gram is provided with two diplomas: Master in International Economic Relations and Master 
in Management.

Program of Master Studies in International Business  
(studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim)

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/


