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Współpraca  z wieloma katedrami:



II rok 

• Controlling
• Analiza strategiczna sektorów 
• Metody sondażu diagnostycznego
• Metody planowania 

gospodarczego 
• Nauka o przedsiębiorstwie
• Analiza makroekonomiczna 
• Teoria wyboru ekonomicznego 
• Analiza przestrzenna procesów 

gospodarczych 
• Kluczowe problemy gospodarki-

analiza ekonomiczna 
• Modelowanie procesów 

ekonomicznych
• Metodologia nauk ekonomicznych 
• Polityka fiskalna UE

III rok

• Prognozowanie koniunktury 

gospodarczej

• Badania marketingowe 

• Biznes plan 

• Analiza ekonomiczna projektów 

• Analiza ryzyka transakcji 

• Optymalizacja obciążeń podatkowych 

• Gry ekonomiczne 

• Metody ilościowe w badaniach 

marketingowych

• Metody optymalizacji decyzji 

gospodarczych

• Metody analizy rynków finansowych



I rok 

 Analiza makroekonomiczna

 Ekonomia porównawcza

 Ekonometria finansowa

 Analiza umów i kontraktów

 Analiza raportów 
giełdowych

 Kluczowe problemy 
gospodarki – analiza  
ekonomiczna II

II rok 

 Polityka podatkowa UE i 

wybranych krajów OECD

 Metody analizy danych 

regionalnych

 Zarządzanie kapitałami

 Analiza koniunktury 

gospodarczej



Ekonomia 

Menedżerska 



Ekonomia 

Menedżerska 





PRAKTYKA 

TEORIA

…TO => EKONOMIA MENADŻERSKA

Tutaj nauczysz się myśleć, analizować, 
podejmować decyzje 



 Koło działa od marca 2005r. przy Katedrze Ekonomii i Polityki 
Ekonomicznej 

Misja Koła:

 Działamy na rzecz zapewnienia najlepszego przygotowania 
życiowego studentów poprzez wszechstronny rozwój.

Celem naszej działalności jest praktyczne wykorzystanie 
zdobytej wiedzy z ekonomii, a w szczególności z dziedziny 
analizy ekonomicznej i finansów poprzez:

 współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami regionu,

 study visit

 dyskusje panelowe pogłębiające zdobytą wiedzę,

 prowadzone badania naukowe oraz aktywne uczestnictwo 
w konferencjach naukowych oraz organizowanie 
sympozjów naukowych.



 Uczestnictwo w 9 konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym, w której udział wzięło 33 studentów i wygłoszono 22 

referaty.

 Zorganizowano 8 sympozjów naukowych, na których zaprezentowano 

ogółem  78 artykułów!

 Przeprowadzono 21 dyskusji panelowych! 

 Współpraca z Prezydentem Miasta Jelenia Góra =>  badania ankietowe + 

warsztaty panelowe związane z ocena wykonania Strategii Rozwoju Miasta 

Jelenia Góra. Przygotowano raportu pt. Badanie kierunku rozwoju miasta 

Jeleniej Góry. 

 Współpracy z BZ WBK O/ Jelenia Góra, w ramach której przeprowadzono 

cykliczne spotkania panelowe.

 Badania ankietowe na rzecz PKS Tour Jelenia Góra, SLD Jelenia Góra 

(badanie preferencji wyborczych) oraz dotyczące strategii 

zagospodarowania wybranych dzielnic Karpacza. 

 Zorganizowano 30 study visit poznając zasady funkcjonowania różnych  

przedsiębiorstw i instytucji regionu Dolnego Śląska, a także Polski (Warszawa, 

Bełchatów). 







Analiza Fundamentalna wybranej Spółki Giełdowej,

Europa środkowo-wschodnia w dobie kryzysu 

gospodarczego - analiza makroekonomiczna,

Trendy makroekonomiczne w 1. dekadzie XXI wieku”



VII Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych nt: 

”Współczesne Kierunki Urbanizacji Przestrzeni 

Europejskiej”, Kraków 24-26.04.2009 r.





Jeśli nie chcesz tego



Ekonomia menedżerska
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