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Zasady wyboru specjalności:

• Wybory specjalności odbędą się w dniach 12-17 maja 2020 roku w systemie 
USOS

• Każdy student wybiera jedną specjalność, nie ma znaczenia kolejność 
zgłoszenia się. Specjalność realizowana jest na sem. 3 i 4.

• Warunkiem uruchomienia specjalności jest co najmniej 20 zapisanych 
studentów.

• Po zakończeniu zapisów Dziekanat poda informację o uruchomionych 
specjalnościach. 

• Osoby zapisane do specjalności, która nie została uruchomiona, zostaną 
poproszone o ponowny wybór spośród uruchomionych.

• Osoby, które nie wybiorą specjalności we wskazanym terminie, zostaną 
przydzieleni do uruchomionych specjalności przez Dziekana ds. studenckich.



Specjalności oferowane na kierunku:

• ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

• ANALITYK RYNKU



ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

OPIS SPECJALNOŚCI

„Analityk otoczenia biznesu” jako specjalność na studiach II stopnia utrwala zdobyte
umiejętności i rozszerza wiedzę ze studiów licencjackich. Pozwala na lepsze rozumienie
problemów makroekonomicznych oraz podejmowanie odpowiednich wyborów i decyzji,
z wykorzystaniem narzędzi analizy ekonomicznej. Uzupełnieniem treści
makroekonomicznych są przedmioty biznesowe o charakterze narzędziowym.

Wiedza nabyta podczas studiów umożliwi absolwentom podjęcie pracy menedżera
zarówno w sektorze MŚP, jak i w korporacjach oraz w sektorze publicznym na rynku
polskim i międzynarodowym.



ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce III 15 15 8 8

Międzynarodowy rynek pracy III 15 15 8 8

Międzynarodowe kryzysy finansowe III 15 15 8 8

Projekty innowacyjne IV 15 15 8 8

Negocjacje i etykieta w biznesie IV 15 15 8 8

Zarządzanie projektami w biznesie IV 15 15 8 8



ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

DODATKOWE INFORMACJE:

PRACA PO STUDIACH:

• Własna działalność gospodarcza
• Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą
• Korporacje międzynarodowe
• Sektor publiczny
• Firmy konsultingowe



ANALITYK RYNKU

OPIS SPECJALNOŚCI

Działalność w gospodarce rynkowej wymaga wiedzy o funkcjonowaniu rynków
i ich uczestników w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Wiedza ta jest niezbędna
do diagnozy stanu rynku, przewidywania zmian i umiejętnego podejmowania trafnych
decyzji.

Oferuje ją specjalność Analityk Rynku. Ukończenie tej specjalności daje przygotowanie
do wykonywania zawodu ekonomisty - zaawansowanego analityka rynku.



ANALITYK RYNKU

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Fuzje i przejęcia III 15 15 8 8

Biznes w gospodarce cyfrowej III 15 15 8 8

Rachunkowość zarządcza III 15 15 8 8

Metody estymacji parametrów rynkowych IV 15 15 8 8

Parametry makroekonomiczne w analizie rynku IV 15 15 8 8

Analiza fundamentalna spółek giełdowych IV 15 15 8 8



ANALITYK RYNKU

DODATKOWE INFORMACJE:

PRACA PO STUDIACH:

• Na stanowiskach wspomagających zarządzanie najwyższego szczebla.
• W komórkach zarządzania strategicznego lub marketingu.
• W firmach doradczych i konsultingowych (B2B).



KONTAKT

MENEDŻER KIERUNKU

dr MAGDALENA STAWICKA

e-mail: Magdalena.Stawicka@ue.wroc.pl

mailto:Magdalena.Stawicka@ue.wroc.pl

