
Sylwetka absolwenta kierunku „ekonomia” – studia I stopnia 

 

1, Ekonomika małych i średnich firm 

Absolwent na specjalności ekonomika małych i średnich firm zdobywa wiedzę 

z zakresu projektowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, a także 

poszczególnych jego obszarów. Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania oraz analizy 

danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych. Posiada 

umiejętność przeprowadzenia analizy ekonomicznej oraz wyciągania z niej wniosków. 

Ponadto absolwent jest gotów do określenia zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, analizy 

jego kosztów oraz określenia jego wyniku finansowego. Zna także istotę barier wpływających 

na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Dodatkowo zdobywa umiejętność 

analizowania efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów 

decyzyjnych oraz wyboru rozwiązań optymalnych i suboptymalnych. Absolwent jest 

zaopatrzony również w umiejętność dokonywania analizy finansowej i strategicznej 

przedsiębiorstwa.  

 

2, Ekonomika sektora TSL 

Absolwent specjalności ekonomika w sektorze TSL zdobywa umiejętność stałego 

podnoszenia jakości świadczonych usług w dynamicznie rozwijających się 

przedsiębiorstwach sektora TSL. Potrafi stosować rozwiązania logistyczne 

w przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjnych i instytucjach infrastruktury społecznej. 

Absolwent, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, jest przygotowany do efektywnej 

pracy na rzecz przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w zakresie budowania 

ich przewag konkurencyjnych. Program studiów na tej specjalności stanowi podstawę do 

dalszego kształcenia celem uzyskania kompetencji wymaganych od kandydatów na uzyskanie 

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego, wystawianego przez 

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. 

 

3. International business 

Celem studiów na specjalności international business jest przygotowanie 

absolwentów z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, a także 

umiejętności analizy zjawisk, które mają miejsce na rynku międzynarodowym. Potrafią oni 

dostrzegać ekonomiczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania biznesu globalnego. Potrafią 

budować relacje biznesowe w międzynarodowym środowisku. Ich umiejętności sięgają 

również kwestii związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, finansami 

międzynarodowymi, rozliczeniami transakcji międzynarodowych czy bankowością 

międzynarodową. Mają oni także świadomość jak funkcjonuje Unia Europejska oraz 

przedsiębiorstwa założone na jej obszarze. Studia w całości prowadzone są w języku 

angielskim. 

 

4. Rachunkowość i usługi finansowe 

W przypadku specjalności rachunkowość i usługi finansowe celem kształcenia jest 

przygotowanie absolwenta do prowadzenia rachunkowości w instytucjach 

i przedsiębiorstwach oraz sporządzania analizy i sprawozdań finansowych przy 

wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Ponadto absolwent zna zasady 

rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, 

towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Absolwent zna zastosowanie różnych 

instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług 

finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych). Program studiów na tej 

specjalności jest skorelowany z zakresem wymagań programowych stawianych kandydatom 



ubiegającym się o przyznanie Certyfikatu Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Absolwenci mają również podstawowe przygotowanie merytoryczne, które po uzupełnieniu 

jest przydatne do uzyskania kompetencji doradcy finansowego, rozumianego jako eksperta 

z dziedziny udzielanych przez banki kredytów. Niezwykle cennym uzupełnieniem w zakresie 

kształcenia na tej specjalności jest współpraca WSG ze Związkiem Banków Polskich i jego 

partnerami, których przedstawiciele systematycznie prowadzą zajęcia eksperckie dla 

studentów. 


