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Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?
Rekrutacja zakończona! Interesuje Cię ta specjalność? Zapisz się na listę rezerwową.
Poznasz techniki i metody wykorzystywane w zarządzaniu.
Będziesz mógł prowadzić działalność w wymiarze międzynarodowym.
Będziesz wiedział, jak prowadzić firmę, zwłaszcza w zakresie działalności pojedynczych osób fizycznych.
Nauczysz się wykorzystywania rachunkowości i ekonomii w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
Zrozumiesz planowanie i organizowanie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.
Nauczysz się stosowania właściwych narzędzi marketingowych w określonych sytuacjach rynkowych.
To studia dualne - połączysz zdobywanie wiedzy z doświadczeniem zawodowym.

Specjalność jest dofinansowana ze środków EFS. Oznacza to, że Twoje czesne jest niższe, a dodatkowo zyskujesz 13
770 zł realizując staż u partnera WSB.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Specjalność dostępna w ramach studiów dualnych
Co to oznacza? Jest to połączenie nauki akademickiej z płatnym stażem odbywanym u pracodawcy
współpracującego z uczelnią. Program nauczania realizowany jest dwutorowo – na uczelni zdobędziesz wiedzę
teoretyczną, która jest niezbędną bazą dla funkcjonowania w branży i wybranym zawodzie. Natomiast w firmie
poznasz wszystkie praktyczne aspekty związane z branżą, uczysz się bezpośrednio w środowisku pracy i możesz
stosować zdobytą dotychczas wiedzę w realnych sytuacjach i przy wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Praca dla Ciebie:
planista
pracownik ds. badań (stanowisko związane z analityką)
projektant systemów zarządzania
organizator i kierownik projektów w zakresie doskonalenia procesów
zarządzania
właściciel działalności gospodarczej
menedżer w organizacji.

Opinie
"
"Wybrałam studia, które wiążą się z zajmowanym przeze mnie stanowiskiem. Pracuję jako menedżer w placówce
bankowej, więc przede wszystkim zależało mi na poszerzeniu własnych kompetencji. Zdobywam użyteczną wiedzę z
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi m.in. z motywowania, okresowego oceniania, szkolenia i rozwoju
pracowników. Interesuję się również coachingiem i rozwojem osobistym. Być może to właśnie będzie kolejny kierunek,
jaki będę studiować na tej uczelni, bo na pewno nie zamierzam podjąć studiów nigdzie indziej."
"

Marta Rudnicka
studenta WSB

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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orientacja marketingowa przedsiębiorstwa
zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie
zarządzanie przedsiębiorstwem transnarodowym na rynku globalnym
nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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