Sylwetka absolwenta kierunku „ekonomia” - studia II stopnia
1. Ekonomia menedżerska
Absolwent specjalności ekonomia menedżerska potrafi podjąć kluczowe decyzje
w przedsiębiorstwie, posługując się zaawansowanymi narzędziami rozwiązywania
problemów menedżerskich. Decyzje te są podejmowane z uwzględnieniem zmienności
otoczenia, ryzyka oraz niepełnej informacji rynkowej. Absolwent posiada rozległą wiedzę
m.in. w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, planowania, realizowania
i rozliczania przedsięwzięć gospodarczych, efektywnego wykorzystywania zasobów
przedsiębiorstwa, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł
finansowania projektów gospodarczych, a także analizowania rynku i budowania partnerskich
relacji z klientami.
2. International business
Absolwenci specjalności international business potrafią sporządzić plany rozwoju
firm działających na rynku międzynarodowym. Potrafią również ocenić kondycję firmy oraz
jej otoczenie biznesowe. Nabywają umiejętności prowadzenia negocjacji z partnerami, w tym
z kontrahentami z innych krajów. Ponadto, posługując się różnymi narzędziami m.in. analizą
kosztów przedsiębiorstwa, są w stanie podjąć strategiczne dla przedsiębiorstwa decyzje. Są
przygotowani do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Posiadają wiedzę
o znaczeniu logistyki na rynku międzynarodowym, a także jej wpływie na konkurencyjność
przedsiębiorstw. Dodatkowo potrafią wybrać odpowiednie narzędzia i metody badawcze
wykorzystywane w planowaniu i organizowaniu procesów transportowych. Studia w całości
prowadzone są w języku angielskim.
3. Logistyka, transport i handel międzynarodowy
Intencją studiów na specjalności logistyka, transport i handel międzynarodowy jest
przygotowanie kadr dla działów ekonomicznych i zarządów przedsiębiorstw transportowych
i logistycznych. Absolwent zostaje wyposażony w umiejętność wykorzystywania metod
analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa na rynkach
globalnych. Osoba, która ukończyła specjalność logistyka, transport i handel
międzynarodowy ma wiedzę m.in. z zakresu działalności przedsiębiorstwa na rynkach
międzynarodowych, funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL, rozliczeń
i finansów międzynarodowych. Wśród niewątpliwie najważniejszych umiejętności, jakie
posiadają absolwenci należy wyróżnić: projektowanie i optymalizację procesów
logistycznych, przygotowanie planów rozwojowych przedsiębiorstwa (w tym
przedsiębiorstwa sektora TSL), badanie rynków międzynarodowych, a także wdrażanie
rozwiązań innowacyjnych do organizacji.
4. Przedsiębiorczość i rozwój biznesu
Absolwenci specjalności przedsiębiorczość i rozwój biznesu mają lepsze
przygotowanie z zakresu podejmowania decyzji menedżerskich w warunkach niepełnej
informacji gospodarczej. Osoba, która ukończyła tę specjalność zna cechy przedsiębiorcy
oraz prawo gospodarcze w zastosowaniu do konkretnych problemów np. prawo pracy czy
prawo podatkowe. Ważnym celem kształcenia jest również przekazanie umiejętności
związanych z prowadzeniem na własny rachunek i rachunek obcy działalności gospodarczej.
Absolwenci potrafią m.in. zarządzać kadrami i płacami, optymalizować koszty
przedsiębiorstwa, stosować techniki sprzedaży i negocjować kontrakty handlowe, analizować
rynek oraz prowadzić badania marketingowe, wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie.5

5. Rachunkowość i controlling
Na specjalności rachunkowość i controlling absolwent ma przygotowanie z zakresu
prowadzenia rachunkowości oraz rachunkowości i controllingu w instytucjach
i przedsiębiorstwach oraz własnych biurach rachunkowych. Wykorzystując systemy
informatyczne rachunkowości potrafi sporządzić analizy niezbędne do celów zarządczych.
Absolwent ma wiedzę z zakresu rachunkowości i analizy finansowej, wdrażania systemów
informatycznych rachunkowości, technik controllingu, strategicznej rachunkowości
zarządczej, a także rachunku kosztów pełnych i zmiennych oraz zasobowo-procesowego
rachunku kosztów. Potrafi m.in. wykorzystać metody analizy ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstw, zarządzać finansami podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych,
ubezpieczeń i gospodarstw domowych, a także konstruować portfel inwestycyjny na rynku
papierów wartościowych i stosować metody inżynierii finansowej w celu minimalizacji
ryzyka inwestowania. Program studiów na tej specjalności stanowi podstawę do dalszego
kształcenia, celem uzyskania kompetencji wymaganych od kandydatów na biegłego
rewidenta.
6. Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji
Na specjalności zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji, absolwent potrafi
realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach oraz we wszystkich strukturach organizacyjnych (samorząd, organizacje
pozarządowe). Ma on fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium
gospodarowania zasobami pracy, a także wie jakie znaczenie dla gospodarki ma rozwijanie
kapitału ludzkiego. Z punktu widzenia organizacji, wykorzystując odpowiednie narzędzia,
absolwent potrafi zaplanować zatrudnienie, przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji, ocenić
pracowników, zmotywować ich do pracy, a także wie jak przeprowadzić proces derekrutacji.
Ma on również świadomość czym jest problem bezrobocia i jakie są jego skutki, zarówno w
skali mikro, jaki i makroekonomicznej.

