
EKONOMIA MENEDŻERSKA przygotowuje do 
podjęcia pracy niemalże w każdej dziedzinie 

biznesu kładąc duży nacisk nie tylko na 
podstawy teoretyczne, ale także na ich 
praktyczne wykorzystanie w biznesie. 

 

DLACZEGO EKONOMIA MENEDŻERSKA ? 
Specjalność stwarza możliwość sprawdzenia i 

doskonalenia umiejętności analitycznego 

myślenia, tak bardzo cenionych przez 

pracodawców. Ukierunkowana jest na rozwój 

umiejętności praktycznych łączących zagadnienia 

analizy ekonomicznej z analizą finansową 

niezbędną każdemu menedżerowi i analitykowi. 

 

Pracownicy prowadzący zajęcia na 

specjalności Ekonomia Menedżerska: 
 

Katedra Gospodarki Regionalnej 
- Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE 

- Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE 

- Dr Beata Bal-Domańska 

- Dr Jacek Welc 

- Dr Dariusz Głuszczuk 

Katedra Ekonomi i Polityki Ekonomicznej 
- Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski 

- Dr Magdalena Rękas 

- Dr Arkadiusz Żabiński 

- Dr Michał Sosnowski 

- Dr Grażyna Węgrzyn 

Pracownicy z innych katedr m.in.: 
- Prof. dr hab. Andrzej Bąk 

- Dr hab. Waldemar Tyc, prof. UE 

- Dr Magdalena Swacha-Lech 

- Dr Aneta Rybicka 

- Dr Jarosław Dziuba 

- Dr Piotr Zawadzki 

- Dr Agnieszka Połomska-Jasieniowska 

- Dr Tomasz Kołakowski 

- Dr Tomasz Bartłomowicz  

 
Studenci specjalności mogą pogłębiać swoją 

wiedzę i umiejętności jako członkowie 
 

Studenckiego Koła Naukowego 

 
 

działającego od marca 2005 r. 

przy Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 
 

Do Koła należą studenci 2 i 3 roku studiów  

I stopnia, studenci studiów II stopnia   

oraz słuchacze studiów doktoranckich WEZiT . 
 

Opiekunem Koła jest dr Magdalena Rękas  
 

REKRUTACJA - PAŹDZIERNIK 2015 
 

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

finansów poprzez m.in.: 
 

-  wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i 

instytucjach regionu; 

- dyskusje panelowe pogłębiające zdobytą 

wiedzę; 

- prowadzone badania naukowe; 

-  udział w sympozjach  i konferencjach 

naukowych dających możliwość prezentacji 

badań i wymiany poglądów. 
 
 

 

 

W ramach kierunku Ekonomia 

Wybierz Naszą Specjalność  

EKONOMIA 
MENEDŻERSKA 

... przyszłość 

 w Twoich rękach! 
 

 

Program specjalności 

wyróżniony  

w "KONKURSIE O MILION" 

MNiSW listopad 2012r. 
 

OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI 

• Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE – Katedra 

Gospodarki Regionalnej 

• Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski – Katedra 

Ekonomii i Polityki Ekonomicznej   



PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI  
EKONOMIA MENEDŻERSKA 

 

    II rok studia I stopnia 

• Metodologia nauk ekonomicznych  

• Nauka o przedsiębiorstwie 

• Controlling 

• Analiza makroekonomiczna  

• Metody sondażu diagnostycznego 

• Teoria wyboru ekonomicznego  

• Analiza przestrzenna procesów 
gospodarczych  

• Kluczowe problemy gospodarki – analiza 

ekonomiczna  

• Analiza strategiczna sektorów  

• Metody planowania gospodarczego  

• Modelowanie procesów ekonomicznych 

• Polityka fiskalna UE 
 

     III rok studia I stopnia 

• Metody ilościowe w badaniach 

marketingowych 

• Metody optymalizacji decyzji menedżerskich 

• Metody analizy rynków finansowych 

• Prognozowanie koniunktury gospodarczej 

• Badania marketingowe  

• Biznes plan  

• Analiza ekonomiczna projektów  

• Analiza ryzyka transakcji  

• Optymalizacja obciążeń podatkowych  

• Gry ekonomiczne  

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować 
studia II stopnia na specjalności 

EKONOMIA MENEDŻERSKA   

I rok studia II stopnia 

• Analiza makroekonomiczna 2 

• Ekonomia porównawcza 

• Ekonometria finansowa 

• Analiza umów i kontraktów 

• Analiza raportów giełdowych 

• Kluczowe problemy gospodarki – analiza  

ekonomiczna 2 

II rok studia II stopnia 

• Polityka podatkowa UE i wybranych krajów 

OECD 

• Metody analizy danych regionalnych 

• Zarządzanie kapitałami 

• Analiza koniunktury gospodarczej 
 

CO PO STUDIACH? 
 

Absolwent Specjalności Ekonomia Menedżerska 

przygotowany jest do pracy w departamentach 

analitycznych przedsiębiorstw, instytucji 

finansowych i gospodarczych oraz centrach szczebla 

regionalnego i lokalnego, a także w firmach 

konsultingowych.  

 
Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu 

ekonomii oraz ma specjalistyczną wiedzę  

z: metod analizy ekonomicznej, wykorzystania 

podstawowych narzędzi współczesnej ekonometrii i 

informatyki oraz ich zastosowania w skali 

makroekonomicznej, regionalnej i w sektorze 

przedsiębiorstw. 

Ponadto Absolwent posiada umiejętności 

analityczne wspomagające proces podejmowania 

decyzji na szczeblu przedsiębiorstwa, w skali lokalnej 

i regionalnej w odniesieniu do makroekonomicznych 

tendencji.   
 

Oto wybrane oferty pracy dla absolwenta naszej 
specjalności: 

- kierownik działu np. analiz ekonomicznych, 
sprzedaży, controlingu; 

- analityk bankowy, 

- specjalista – analityk na stanowisku 

operacyjnym lub inwestycyjnym, 

- opiekun klientów korporacyjnych (banki), 

- specjalista ds. oceny ryzyka (banki), 

- specjalista ds. faktoringu (banki, firmy) 

- specjalista ds. oceny ryzyka i windykacji (banki, 

firmy) 

- specjalista ds. kredytu handlowego (firmy), 
- kontroler, specjalista ds. kontrolingu (firmy, 

banki, gminy), 

- specjalista ds. planowania (sektor finansowy, 

przemysł, usługi, sektor publiczny), 

- analityk rynku (sektor finansowy, przemysł, 

usługi), 

- konsultant w firmach doradczych, audytorskich 

i wyceniających, 

- specjalista ds. inwestycji (firmy, gminy, banki), 
 

 

CZEKAMY NA CIEBIE ! 


