STUDIA LICENCJACKIE
Warsaw International Business School
Kierunek: EKONOMIA
Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ MAŁEJ FIRMY

1. PROFIL PRAKTYCZNY STUDIÓW
Studia licencjackie w Warsaw International Business School na kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym,
specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ MAŁEJ FIRMY pozwalają zdobyć następujące umiejętności wymagane w
pracy zawodowej ekonomisty oraz niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej:
 uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 znajomość rachunkowości małych firm i rozliczeń podatkowych
 interpretacja przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej
 poznanie technik sprzedaży produktów i usług z uwzględnieniem psychologii sprzedaży
 stosowanie narzędzi marketingu internetowego i tradycyjnego,
 marka produktu, public relations
 tworzenie modeli biznesowych, przygotowywanie biznesplanu
 komunikatywna znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz drugiego języka obcego
 znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego (finanse, kadry, sprzedaż, e-commerce)
 techniki negocjacji, komunikacja interpersonalna, relacje pracownicze
 marketing personalny, wystąpienia publiczne, retoryka, reagowanie na krytykę
 badania rynku i analiza finansowa małego przedsiębiorstwa
 strategie małych firm na rynkach zagranicznych,
 narzędzia promocji zagranicznej
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2. PLAN STUDIÓW
Plan studiów obejmuje problematykę ekonomiczną ujętą w formie bloków tematycznych odpowiednio do
wymogów profilu praktycznego studiów, realizowanych w ciągu 6 semestrów o przypisanej łącznej wartości 180
ECTS (30 ECTS w semestrze).
SEMESTR 1: Makroekonomia, Wstęp do prawa, Technologie Informacyjne, Język obcy I, Język obcy II, Metody
ilościowe w ekonomii, Moduły treści humanistycznych, Gra decyzyjna, Podstawy finansów, Projekt
biznesowy
SEMESTR 2: Mikroekonomia, Technologie informacyjne (ECDL), Język obcy I, Język obcy II, Prawo cywilne, Podstawy
zarządzania, Giełda kooperacyjna wiedzy, Symulator biznesowy, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Statystyka, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, Projekt biznesowy, Praktyka zawodowa/Staż zawodowy
SEMESTR 3: Rachunkowość, Rynki kapitałowe i finansowe, Język obcy I, Język obcy II, Symulator biznesowy, Finanse
publiczne, Giełda kooperacyjna wiedzy, Finanse przedsiębiorstwa, Marketing, Metody ilościowe w
ekonomii, Projekt biznesowy, Praktyka zawodowa/Staż zawodowy
SEMESTR 4: Prawo gospodarcze, Analiza ekonomiczna, Język obcy I, Język obcy II, Symulator biznesowy, Giełda
kooperacyjna wiedzy, Polityka gospodarcza, Gospodarka regionalna, Gospodarka oparta na wiedzy,
Projekt biznesowy, Praktyka zawodowa/Staż zawodowy
SEMESTR 5: Przedsiębiorczość, Biznes plan, Symulator biznesowy, Język obcy I, Język obcy II, Seminarium
dyplomowe, Praktyka zawodowa/Staż zawodowy
SEMESTR 6: Ochrona własności intelektualnej, Marketing internetowy, Fundusze UE dla firm, Wycena
przedsiębiorstw, Symulator biznesowy, Seminarium dyplomowe, Praktyka zawodowa/Staż zawodowy.
Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ MAŁEJ FIRMY
Rachunkowość małych firm, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa,
Systemy podatkowe krajów UE, Operacje i techniki sprzedaży, Strategie produktu i marki, Handel elektroniczny,
Negocjacje w biznesie, Przedsiębiorstwo rodzinne, Internacjonalizacja działalności małych firm, Systemy
informatyczne w małej firmie, Umowy w obrocie gospodarczym, Doradztwo gospodarcze, Ocena projektów
inwestycyjnych, Komunikacja interpersonalna, Market research, Public relation

3. OPCJA STUDIÓW DUALNYCH
Program licencjackich studiów dualnych oparty jest na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i
praktycznego. Oznacza to, że student po zaliczeniu 1. semestru, kolejne semestry studiów realizuje w systemie:
przez pół tygodnia odbywa zajęcia w uczelni a przez pozostałe pół tygodnia odbywa staż zawodowy w
przedsiębiorstwie lub innej instytucji. Staże pozwalają pokryć koszty studiów a jednocześnie zdobyć doświadczenie
zawodowe. Udział w studiach dualnych jest dobrowolony.

Join us now, learn and share knowledge !
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