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82%
absolwentów Wydziału 

otrzymało pracę w ciągu 
3 miesięcy od ukończenia 

studiów

OPIS KIERUNKÓW

Analityka gospodarcza 

Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać 
wiedzę o sposobach analizowania liczbo wych danych gospodar-
czo-społecznych. Studia przezna czone są zwłaszcza dla przyszłych 
analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-
-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych. 

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowa-
nia, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także 
prognozowania w obszarze danych biznesowych, regionalnych da-
nych społecznogospodar czych oraz danych makroekonomicznych. 

Absolwent może podjąć pracę w różnych podmiotach i in stytucjach 
rynku fi nansowego, komórkach analitycznych centralnych i tereno-
wych jednostek administracji pań stwowej i samorządowej oraz insty-
tucjach Unii Europej skiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kon-
troli skar bowej i urzędach celnych, wywiadowniach gospodarczych. 

 Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Analityk rynku, 
 ● Analityk decyzji biznesowych. 

�Absolwent może podjąć pracę na następujących 
stanowiskach: 
analityk; specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu; specjali-
sta ds. reklamy, sprzedaży, fi nansów; kierownik działu; członek zarzą-
du; kierownik przedsiębiorstwa; analityk rynku pracy; analityk ryn-
ku pieniężnego, walutowego, kapitałowego; specjalista ds. zarzą-
dzania aktywami fi nansowymi; analityk, specjalista ds. zarządzania 
ryzykiem; doradca fi nansowy (gospodarczy).

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

 ● Analityka gospodarcza,
 ● Finanse i rachunkowość,
 ● Informatyka w biznesie,
 ● Logistyka, 
 ● Zarządzanie.

Wszystkie kierunki mają pozytywne akredytacje Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania. 

Kierunek Finanse i rachunkowość, jako jeden z dwóch w Polsce, 
uzyskał podczas akredytacji ocenę wyróżniającą. 

Współpraca z pracodawcami przy ciągłym doskonaleniu progra-
mów studiów powoduje, że odpowiadają one zmie niającym się po-
trzebom rynku pracy. 

Student w czasie trwania studiów dokonuje wyboru spe cjalności, 
czyli węższego obszaru zagadnień, w których chce się specjalizować. 
Do wyboru jest kilkadziesiąt specjalności, charakteryzują się one: 

 ● unikatowym programem kształcenia, 
 ● zajęciami prowadzonymi przez ludzi biznesu, 
 ● możliwością uzyskania dodatkowych certyfi katów, uprawnień. 

  Wydział oferuje także studia I stopnia w języku angielskim 
na kierunkach:

 ● Bachelor Studies in Finance (studia stacjonarne)
 ● Business Informatics (studia stacjonarne)

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/
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Finanse i rachunkowość 

Studia na I stopniu kierunku Finanse i rachunkowość ukie runkowane 
są na przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funk-
cjonowania instytucji finansowych i banków oraz wykształcenie 
umiejętności analizy podsta wowych zjawisk gospodarczych i sytu-
acji ekonomiczno -finansowych jednostek gospodarczych. 

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki wy stępowania 
zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w 
warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdy-
wać i analizować mate riały źródłowe z zakresu finansów i rachunko-
wości. Oferowanych jest sześć specjalności, które poszerzają wie dzę 
i umiejętności z obszarów rachunkowości i finansów. 

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządza-
nia, Informatyki i Finansów otrzymał ocenę wyróżniającą Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej. W uz naniu tej oceny kierunek ten otrzy-
mał specjalną dotację MNiSW jako spełniający kryteria projakościo-
we. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierun-
ków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy kierunki ekonomiczne – je-
den na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) 
i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie). 

 Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Rachunkowość i auditing, 
 ● Rachunkowość i podatki, 
 ● Rynek finansowy, 
 ● Zarządzanie finansami, 
 ● Bankowość i ubezpieczenia I, 
 ● Finanse i rachunkowość – program zaawansowany  

(studia stacjonarne). 

�Absolwent może podjąć pracę na następujących  
stanowiskach: 
księgowy; doradca podatkowy; audytor; controller; specjalista 
ds. rachunkowości zarządczej. 

Studia prowadzone są także w języku  
angielskim: Bachelor Studies in Finance 

Informatyka w biznesie

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” 
ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu 
informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. 

Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom 
umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycz-
nych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci 
zapoznają się m.in. z metodami i technikami analizy i projektowania 
systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią 
baz danych, a także podstawami e–biznesu, metodami zarządzania 
projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu i oprogramowania. 
Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przy-
padków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, 
elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informaty-
ków biznesu. 

Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na indywidu-
alne kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki 
wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru.

Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy 
problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, 
rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, komunikowa-
nia, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompe-
tencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowo-
ści, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on zatem umiał 
rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystują-
cych nowoczesne technologie informatyczne; będzie umiał projekto-
wać, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. 

 Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Systemy informacyjne w dużych korporacjach,
 ● Analityk i projektant systemów,
 ● Informatyka w usługach i administracji,
 ● Technologie baz danych i aplikacji mobilnych. 

�Absolwent może podjąć pracę na następujących  
stano wiskach: 
analityk i projektant systemów informatycznych; administrator 
bazdanych; specjalista z zakresu e-biznesu, bezpieczeństwa i marke-
tingu informatycznego. 

Studia prowadzone są także w języku angielskim:  
Business Informatics 

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

Studia na kierunku Logistyka są realizowane na studiach pierwszego 
stopnia. Program kierunku ma nowoczesny i oryginalny charakter. 
Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarów-
no pro dukcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach go-
spodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsię-
biorstwach z sektora MŚP. 

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do opera-
cyjnego zarządzania logistycznego w ramach dzia łów funkcjonal-
nych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współ-
czesnymi podmiotami (organiza cjami) gospodarczymi oraz zasady 
działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci 
rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logisty-
ce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyj-
nymi i fi nansowymi. 

Zdobyte kwalifi kacje umożliwią absolwentom organizow anie i reali-
zowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospo-
darczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dą-
żeniem do poprawy operacyjne go zarządzania logistycznego. Po-
zwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funk-
cjonalnych pod miotu gospodarczego. 

�Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Menedżer ds. logistyki,
 ● Menedżer ds. łańcucha dostaw.

�Absolwent może podjąć pracę na następujących 
stanowiskach:
menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji 
w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, ob-
sługi klienta, planowania); menedżer, koordynator łańcucha dostaw 
w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, konsul-
tant ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, w przedsiębior-
stwach doradczych i konsultingowych.

Zarządzanie 

Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie ukierun-
kowane jest na przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności 
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami pu-
blicznymi. Absolwent kierunku posiada umiejętności rozpoznawa-
nia, diagnozowania i rozwiązy wania problemów gospodarowania 
zasobami ludzkimi, rzeczowymi, fi nansowymi i informacjami. Jest 
on przygo towany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania 
procesami oraz projektami w organizacjach o charakterze gospo-
darczym i administracyjnym. 

W ramach kierunku znajdują się przedmioty umożliwiające przeka-
zanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzę-
dzia, możliwe do zastosowania w zarzą dzaniu organizacjami oraz 
umożliwiające nabycie i dosko nalenie umiejętności niezbędnych 
zarówno przy pracy w przedsiębiorstwie, jak i prowadzeniu własne-
go biznesu. Zajęcia prowadzone są z nastawieniem na wysoki po-
ziom interaktywności. 

Absolwent posiada umiejętności skutecznego komuniko wania się, 
negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. 

�Specjalności oferowane na kierunku:
 ● Team Leader, 
 ● Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 ● Przedsiębiorczość w biznesie, 
 ● Menedżer kreatywny, 
 ● Zarządzanie projektami. 

�Absolwent może podjąć pracę na następujących 
stanowiskach: 
specjalista organizacji i zarządzania, menadżer/kierownik średniego 
szczebla zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania 
przedsię biorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania ka-
drami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania pra-
cą, czy zarządzania projektami. 

Absolwent kierunku jest również w pełni przygotowany do prowa-
dzenia własnej działalności. 

46%
absolwentów Wydziału 

pracuje w dużych 
przedsiębiorstwach

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/
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  Attractive features of the Program:
 ● taught in English
 ● based on world wide standards of excellence for undergraduate 

students in finance
 ● fulfills the requirements of European Union
 ● oriented towards people willing to pursue financial careers in 

banks, insurance companies, other financial institutions, financial 
departments of enterprises 

  Details of the program:
 ● Language of Instruction: English
 ● Duration: 6 semesters
 ● Prerequisites: Completed secondary school, good level of mathe-

matical and language skills
 ● Specialization modules (5th semester): Financial Market, Financial 

Management
  The Program fee:

 ● persons who are not citizens of European Union: 3000 Euro per 
each academic year plus registration fee 200 Euro,

 ● citizens of European Union: 900 PLN per semester plus registra-
tion fee 85 PLN).

The students can be accommodated in dormitories.

Wrocław University of Economics is ranked amongst the top Universities 
of Economics in Poland by the Polish Ministry of Science and Higher 
Education. It is an important centre of education, science and research, 
and plays an important role in the international scientific community.

This is the first BI program in Poland and sixth in Middle Europe offe-
ring studies for people interested in implementation of information 
technologies in different sectors of business. It fully complies with the 
requirements of the Bologna Process. The BI program is designed to 
produce graduates equipped to function in entry level business in-
formatics positions with a strong basis for continued career growth. 
And so, a BI graduate will be acquainted with problem solving models, 
techniques and approaches; critical thinking and creativity concepts 
and techniques; leadership standards; codes of professional conduct; 
legal and regulatory standards. There is a possibility to obtain profes-
sional certificate of our partners: IBM, Oracle and SAP.  

  Specialization modules
 ● Corporate Management Information Systems
 ● Information Technology for Small and Medium-sizes Enterprises. 
 ● Program of Bachelor Studies in Business Informatics
 ●

The business part of the studies will acquaint a graduate with or-
ganizational theory and business models; the systems approach; 
evaluation of business performance; functional business areas, like 

The CFA Program Partnership aligns the university’s Master in Finan-
ce program and Bachelor in Finance program with the CFA Program 
Candidate Body of Knowledge™ curriculum, allowing students to 
complete this program and prepare for the CFA Program at the same 
time. This combination places successful students in an advantage-
ous position when seeking to enter the finance industry or enhance 
their careers. 

Bachelor Studies in Finance is one of only a few European majors 
certified in partnership with the Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA), which allows the students to obtain the CIMA 
CBA Certificate by being granted a pass on 4 CIMA exams based 
on their studies grades and passing only one external exam, pre-
paration to which is facilitated through the access to an e-learning 
platform.

Almost each Academic Year students of Bachelor Studies in Finance 
and Master Studies in Finance are winners or prizewinners of presti-
gious competitions CFA Research Challenge and CIMA Global Busi-
ness Challenge. Join them!

  More information about whole program:  
www.finance.ue.wroc.pl

Bachelor Studies in Finance has gained EPAS accredited by the Euro-
pean Foundation for Management Development. EPAS is an interna-
tional quality benchmark for business programs worldwide.

marketing, human resources, logistics and manufacturing. The 
communication and team work studies will help understand and 
apply the issues of motivation, encouragement, negotiating and fa-
cilitating, and operation in a global, culturally diverse environment. 
Building a team, team decision making, operating in a virtual team 
environment are next exit characteristics of a BI graduate.   The com-
puting part of the studies will develop the potential in collecting, 
summarizing and interpreting data; computer systems hardware 
and software; networking and telecommunications; operating sys-
tems management; personal use of information technology and 
information systems; Web page and Web architecture design and 
development, etc.

  The Program fee:
 ● persons who are not citizens of European Union: 3000 Euro per each 

academic year plus registration fee 200 Euro,
 ● citizens of European Union: 900 PLN per semester plus registration 

fee 85 PLN).

The students can be accommodated in dormitories.

Bachelor Studies in Finance (full-time program in English)

Bachelor Program in Business Informatics (full-time program in English)

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/
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OPIS KIERUNKÓW

Analityka gospodarcza 

Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać 
wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-
-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych anali-
tyków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonome-
trycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych. 

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowa-
nia, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także 
prognozowania w obszarze danych biznesowych, regionalnych da-
nych społeczno-gospodarczych oraz danych makroekonomicznych. 

Absolwent może podjąć pracę w różnych podmiotach i instytucjach 
rynku fi nansowego, komórkach analitycznych centralnych i tereno-
wych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz insty-
tucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kon-
troli skarbowej i urzędach celnych, wywiadowniach gospodarczych.  

 Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Analityk danych ekonomicznych,
 ● Analityk procesów biznesowych. 

�Absolwent może podjąć pracę na następujących 
stanowiskach: 
analityk; specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu; specjali-
sta ds. reklamy, sprzedaży, fi nansów; kierownik działu; członek zarzą-
du; kierownik przedsiębiorstwa; analityk rynku pracy; analityk rynku 
pieniężnego, walutowego, kapitałowego; specjalista ds. zarządza-
nia aktywami fi nansowymi; analityk, specjalista ds. zarządzania ry-
zykiem; doradca fi nansowy (gospodarczy).

  Wydział oferuje studia II stopnia w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym na kierunkach:

 ● Analityka gospodarcza,
 ● Finanse i rachunkowość,
 ● Informatyka w biznesie,
 ● Logistyka, 
 ● Zarządzanie.

Wszystkie kierunki mają pozytywne akredytacje Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania. 

Kierunek Finanse i rachunkowość, jako jeden z dwóch w Polsce, 
uzyskał podczas akredytacji ocenę wyróżniającą. 

Współpraca z pracodawcami przy ciągłym doskonaleniu progra-
mów studiów powoduje, że odpowiadają one zmie niającym się po-
trzebom rynku pracy. 

Student w czasie trwania studiów dokonuje wyboru spe cjalności, 
czyli węższego obszaru zagadnień, w których chce się specjalizować. 
Do wyboru jest kilkadziesiąt specjalności, charakteryzują się one: 

 ● unikatowym programem kształcenia, 
 ● zajęciami prowadzonymi przez ludzi biznesu, 
 ● możliwością uzyskania dodatkowych certyfi katów, uprawnień. 

  Wydział oferuje także studia I stopnia w języku angielskim 
na kierunkach:

 ● Master Studies in Finance (studia stacjonarne),
 ● Finance and Accounting (studia niestacjonarne),
 ● Business Administration (studia niestacjonarne).

90%
absolwentów Wydziału 

w momencie badania miało 
pracę, a pozostałe 10% 
było w trakcie szukania 

pracy

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

II STOPIEŃ STUDIÓW
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Finanse i rachunkowość 

Studia na II stopniu kierunku Finanse i rachunkowość ukie runkowane 
są na przekazanie zaawansowanej – w stosunku do studiów pierw-
szego stopnia – wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Ab-
solwent tego kierunku rozumie występowanie zjawiska ryzyka na 
rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi 
on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne 
i wyciągać z nich właściwe wnioski. 

Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania decy-
zji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej 
oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Absol-
went ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwo-
ju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trze-
ciego stopnia (doktoranckich). Oferowanych jest dziesięć specjalno-
ści, które poszerzają wiedzę i umiejętności z obszarów rachunkowo-
ści i finansów.

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarzą-
dzania, Informatyki i Finansów jest kierunkiem, który otrzymał oce-
nę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej 
oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek 
spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 
25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tyl-
ko trzy kierunki ekonomiczne – jeden na naszej uczelni (FiR), dru-
gi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koź-
mińskiego (Zarządzanie). 

 Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Menedżer finansowy,
 ● Rynek nieruchomości,
 ● Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem,
 ● Rachunkowość zarządcza i controlling,
 ● Audyt finansowy i podatkowy,
 ● Rachunkowość korporacji,
 ● Rachunkowość międzynarodowa,
 ● Rewizja finansowa,
 ● Bankowość i ubezpieczenia II (studia niestacjonarne),
 ● Bankowość (studia stacjonarne).

�Absolwent może podjąć pracę na następujących  
stanowiskach: 
analityk finansowy (standard CFA), doradca inwestycyjny, zarzą-
dzający ryzykiem, makler giełdowy, osobisty doradca finansowy, 
dyrektor finansowy przedsiębiorstwa, osoba odpowiedzialna za 
finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym 
i publicznym. główny księgowy, samodzielny księgowy, doradca 
podatkowy, audytor, biegły rewident, controller, specjalista ds. ra-
chunkowości zarządczej.
Studia na kierunku FiR są jednymi z kilku programów w Europie, 
w ramach których, w porozumieniu z Chartered Institute of Ma-
nagement Accountants (CIMA) studenci mają możliwość uzy-
skania certyfikatu CIMA CBA dzięki zwolnieniu z czterech egza-
minów CIMA na podstawie wyników w nauce – zdają tylko je-
den zewnętrzny egzamin, do którego mogą przygotować się za 
pośrednictwem udostępnianej naszym studentom platformy 
e-learningowej.

�Studia prowadzone są także w języku angielskim:  
Master studies in Finance (studia stacjonarne)
Finance and Accounting (studia niestacjonarne)

Informatyka w biznesie

Kształcenie na II stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na ce-
lu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzę-
dzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności 
biznesowej. 

Student zapozna się z istotnymi aspektami funkcjonowania infor-
matyki w przedsiębiorstwie, m.in. z zagadnieniami zaawansowa-
nych systemów informacyjnych zarządzania, inżynierii oprogramo-
wania, integracji systemów informatycznych, bezpieczeństwa syste-
mów, narzędzi klasy Business Intelligence, systemów sztucznej inte-
ligencji, pozyskiwania wiedzy oraz problematyki społeczeństwa in-
formacyjnego). 

W ramach kierunku prowadzone są cztery specjalności ukierunkowane 
na różne aspekty wykorzystania informatyki w biznesie. 

 Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Menedżer systemów informacyjnych i IT
 ● Big Data w biznesie
 ● E-usługi i e-biznes

�Absolwent może podjąć pracę na następujących  
stanowiskach: 
analityk i projektant systemów informatycznych, administrator baz 
danych, specjalista z zakresu e-biznesu, bezpieczeństwa i marketin-
gu informatycznego.

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/
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II STOPIEŃ STUDIÓW

Logistyka 

Program kierunku Logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. 
Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno 
produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospo-
darczych, korporacjach międzynarodowych. Zapewnia ponadto 
zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie 
przedsiębiorstwem współpracującym w ramach łańcuchów dostaw 
oraz kształtowania strategicznych relacji z dostawcami i odbiorcami. 

Absolwenci uzyskują rozszerzoną wiedzę i umiejętności – w stosun-
ku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu 
logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, 
usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach 
łańcucha dostaw. Jest przygotowany do wykonywania obowiąz-
ków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz kreowania 
i wdrażania strategii logistycznych. Zdobyte kwalifi kacje umożliwia-
ją absolwentom organizowanie i realizowanie działalności logistycz-
nej w podmiotach gospodarczych i organizacjach funkcjonujących 
w ramach łańcucha dostaw, formułowanie i uzasadnianie poglądów 
związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego i za-
rządzania łańcuchem dostaw. 

Absolwent kierunku Logistyka zna strategie funkcjonowania pod-
miotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach kra-
jowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i in-
nych organizacji, a także znaczenie współpracy i funkcjonowania 
łańcucha dostaw. Wykorzystuje zaawansowane metody planowa-
nia działalności przedsiębiorstw i łańcucha dostaw w celu określenia 
rozwiązań spełniających zadane kryteria w szczególności dotyczą-
ce całkowitych kosztów logistycznych oraz poziomu obsługi klienta. 
Zna systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 

Program kierunku eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy 
w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. 

�Specjalności oferowane na kierunku: 
 ● Menedżer ds. logistyki,
 ● Menedżer ds. łańcucha dostaw.

�Absolwent może podjąć pracę na następujących 
stanowiskach:
menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji 
w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, ob-
sługi klienta, planowania), menedżer, koordynator łańcucha dostaw 
w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, konsul-
tant ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, w przedsiębior-
stwach doradczych i konsultingowych.

Zarządzanie 

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie ukie-
runkowane jest na przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwami, dotyczącej istoty, prawidłowości 
i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytu-
cji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwią-
zywania tych problemów. 

Absolwent kierunku posiada umiejętności krytycznej analizy, inter-
pretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, 
oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowa-
nia i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. 
Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy ze-
społowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania 
się, negocjowania i przekonywania.

W ramach kierunku znajdują się przedmioty umożliwiające prze-
kazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej zaawansowane meto-
dy i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu organiza-
cjami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności nie-
zbędnych zarówno przy pracy w przedsiębiorstwie jak i prowadze-
niu własnego biznesu. Zajęcia prowadzone są z nastawieniem na 
wysoki poziom interaktywności.

�Oferta specjalności:
 ● Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
 ● Zarządzanie procesami biznesowymi,
 ● Lean Manager,
 ● Project Management (studia stacjonarne),
 ● Zarządzanie projektami (studia niestacjonarne),
 ● Zarządzanie strategiczne,

�Absolwent może podjąć pracę na następujących 
stanowiskach:
specjalistycznych w przedsiębiorstwach w praktycznie wszystkich 
obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w ob-
szarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania 
produkcją, zarządzania pracą, czy zarządzania projektami, mena-
dżerów wyższego i najwyższego szczebla, doradców i konsultantów 
w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. 
Absolwent kierunku jest również w pełni przygotowany do prowa-
dzenia własnej działalności.

�Studia prowadzone są także w języku angielskim:
Business Administration (studia niestacjonarne)

co dziewiąty absolwent Wydziału 
(z ostatnich pięciu lat) pracuje jako menedżer 
średniego lub najwyższego szczebla

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/
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  Program Master Studies in Finance fulfils Master requirements of Eu-
ropean Union. It is taught in English and based on world standards 
in finance programs. The proposed program is directed at the stu-
dents of Finance major. It consists of four semesters of classes and 
it is aimed at students who completed at least two semesters inclu-
ding the following courses: Macroeconomics, Microeconomics, Ma-
thematics, Statistics, Informatics, Law, Management, Public Finance.

Student can study also during some semesters provided that he 
completed in his university the courses preceding these taught du-
ring the respective semester.

Program consists of compulsory and elective courses. Among the 
elective courses there are the courses containing the material neces-
sary to obtain the world-wide professional licenses, including finan-
cial analysts and risk managers, namely: Chartered Financial Analyst 
(CFA®), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional 
Risk Manager (PRM), Financial Risk Manager (FRM). 

Master Studies in Finance has gained EPAS accredited by the Europe-
an Foundation for Management Development. EPAS is an internatio-
nal quality benchmark for business programs worldwide.

The proposed program is directed at the candidates interested in 
management. It consists of four semesters of classes. Program con-
sists of compulsory and elective courses. Among the elective cour-
ses there are the courses containing the material necessary to build 
own educational road. It is two-Year Intensive English Language Pro-
gram in Business Administration.

The Business Administration (BA) equips students with the skills 
most desired by graduate employers and the fundamental business 
knowledge to increase their opportunities and guide them to suc-
cess in whatever career they choose. The Business Administration is 
a part-time program that runs from October 2011.  
The structure and curriculum are designed for students with little 
or no work experience. This 20-unit course is designed for those wi-
shing to undertake graduate studies in general business manage-
ment/business administration by flexible delivery. The course has 
a particular emphasis on the development of skills and competen-
cies necessary to manage effectively in both local and global envi-
ronments.

The studies offer well-respected program. Those who go through 
the program graduate with a skill set that makes them attractive to 
employers and natural leaders in the business world. Here is a sam-
pling of what the program emphasizes: problem solving, leadership 
skills, communication skills, opportunities for teamwork, a commit-
ment to ethics, environmental awareness.

  The Program fee:
 ● persons who are not citizens of European Union: 3000 Euro per 

each academic year plus registration fee 200 Euro,
 ● citizens of European Union: 900 PLN per semester plus registra-

tion fee 85 PLN).

Wrocław University of Economics is ranked amongst the top Univer-
sities of Economics in Poland by the Polish Ministry of Science and 
Higher Education. It is an important centre of education, science 
and research, and plays an important role in the international scien-
tific community. The CFA Program Partnership aligns the university-
’s Master in Finance program and Bachelor in Finance program with 
the CFA Program Candidate Body of Knowledge™ curriculum, allo-
wing students to complete this program and prepare for the CFA 
Program at the same time. This combination places successful stu-
dents in an advantageous position when seeking to enter the finan-
ce industry or enhance their careers.

Almost each Academic Year students of Bachelor Studies in Finance 
and Master Studies in Finance are winners or prizewinners of presti-
gious competitions CFA Research Challenge and CIMA Global Busi-
ness Challenge. Join them!

  More information about whole program:  
www.finance.ue.wroc.pl

  Attractiveness of the Program:
 ● taught totally in English 
 ● based on European standards of excellence 
 ● fulfills the requirements of European Educational Standards
 ● oriented towards people willing to pursue careers as executives 

or willing to improve and develop management knowledge and 
skills or study management.

Students who satisfactorily complete all the required course work 
shall receive a Diploma/Master Degree in Management – Busi-
ness Administration from Wroclaw University of Economics.
The Business Administration (BA) will be taught by a range of Wroc-
law University of Economics faculty, all of whom teach degree pro-
grams.  Their lectures will be supported by smaller seminars led by 
top-quality teaching assistants who have both teaching experience 
and business expertise. 

The 2 year program will be a great experience. You will develop de-
ep knowledge and skills in the key areas of business, and the sel-
f-awareness and sense of perspective to make smart choices abo-
ut your future. We balance theory with analytical skills and practical 
content. You gain the essential knowledge and business skills that 
can be transferred directly to a working environment. The curricu-
lum focuses on the knowledge and skills that are in high demand.

Master Studies in Finance (full-time program in English)

Business Administration (part-time program in English)  

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


