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Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?
Rozumieć zasady i mechanizmy rządzące współczesnym globalnym rynkiem i przekładać to na sukces
firmy.
Zarządzać przedsiębiorstwami i projektami międzynarodowymi.
Oceniać międzynarodową sytuację gospodarczą.
Określać wpływ wydarzeń międzynarodowych na Twoje przedsiębiorstwo i branżę, w której ono
funkcjonuje.
Analizować i wykorzystywać przepisy prawa obowiązujące w gospodarce światowej.
Tworzyć gospodarcze strategie międzynarodowe.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
Ekonomia międzynarodowa
Gospodarka rynkowa w Unii Europejskiej
Globalizacja i integracja gospodarki światowej
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie logistyczne w biznesie międzynarodowym
Finanse międzynarodowe

Praca dla Ciebie:
specjalista w przedsiębiorstwach międzynarodowych
specjalista w międzynarodowych instytucjach handlowych i

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
1

gospodarczych
specjalista w organizacjach administracji krajowej zajmujących się
współpracą gospodarczą z zagranicą
własna działalność gospodarcza o charakterze międzynarodowym

Opinie
"
Specjalność biznes międzynarodowy jest przeznaczona dla wszystkich, którzy swoją przyszłość widzą w
międzynarodowych firmach i instytucjach gospodarczych. Specyfika tego typu podmiotów powoduje, że sama
znajomość funkcjonowania gospodarki krajowej i przedsiębiorstwa na rynku krajowym jest niewystarczająca. Osoby
zajmujące się operacjami międzynarodowymi stają wobec problemów, z którymi ich koledzy prowadzący interesy
krajowe nigdy się nie stykają. Zagadnienia i problemy prezentowane w ramach poszczególnych przedmiotów na tej
specjalności przygotują Cię do wyzwań, jakie stawia przed pracownikiem praca w korporacjach międzynarodowych i
prowadzenie biznesu międzynarodowego. Pomogą Ci też zrozumieć zasady i mechanizmy rządzące współczesnym
globalnym rynkiem i przełożyć to na sukces Twojej firmy.
"

dr Artur Fiks
menedżer kierunku Ekonomia
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