
EKONOMIA II st.

Wnioskowanie statystyczne

Makroekonomia II

Prawo gospodarcze

Historia myśli ekonomicznej

Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych

Ekonomia menedżerska

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Ekonomia matematyczna

Rynek finansowy

Język obcy

Szkolenie BHP

Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie

Kreatywność i innowacje

Seminarium magisterskie

Prawo pracy

Zajęcia fakultatywne

Rachunkowość zarządcza

Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

Przedmioty specjalnościowe dla specjalności: Ekonomia i Polityka Społeczna

Instrumenty polityki społecznej

Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podstawy ekonomii społecznej

Gospodarowanie podmiotami ekonomii społecznej

Podstawy prawne przedsiębiorczości społecznej

Marginalizacja i wykluczenie społeczne

Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej

Komunikacja rynkowa podmiotów ekonomii społecznej

Przedmioty specjalnościowe dla specjalności: Ekonomika Regionalna

Region w ujęciu teorii rozwoju regionalnego

Organizacja województwa samorządowego i jego rola w zarządzaniu regionem

Finanse regionalne

Polityka regionalna Unii Europejskiej 

Gospodarka przestrzenna

Zagospodarowanie przestrzenne a rozwój regionów

Procedury budowy strategii rozwoju regionalnego  

Strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej

Formy finansowego wsparcia rozwoju regionalnego



Przedmioty dla specjalności: Ekonomia w Biznesie

Controlling

Polityka finansowa przedsiębiorstwa

Budowanie relacji z klientem

Ekonomia sieciowa

Systemy podatkowe

Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Zajęcia fakultatywne

Przedmioty dla specjalności: Ekonomia Międzynarodowa

Analiza rynku międzynarodowego

Fundusze pomocowe UE

Ekonomika krajów rozwijających się

Finanse międzynarodowe

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Korporacje transnarodowe

Etyka biznesu międzynarodowego

Nierówność w gospodarce międzynarodowej

Dyplomacja gospodarcza

Przedmioty dla specjalności: Biznes w Transporcie i Handlu Międzynarodowym 

Ekonomika handlu międzynarodowego

Rynek usług transportowych

Współczesne przedsiębiorstwo transportu samochodowego

Współczesne przedsiębiorstwo transportu kolejowego

Współczesne przedsiębiorstwo transportu lotniczego

Współczesne przedsiębiorstwo transportu morskiego

Polityka transportowa

Współczesne przedsiębiorstwo transportu wodnego środlądowego

Rachunek ekonomiczny w transporcie

Systemy logistyczne

Przedmioty dla specjalności:  Business Economics (zajęcia w języku angielskim)

Controlling/Controlling

Polityka finansowa przedsiębiorstwa/The company's financial policy 

Budowanie relacji z klientem/Building relationships with the customer

Ekonomia sieciowa/Network economics

Systemy podatkowe/Tax systems

Diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwie/Economic diagnostics in the company

Przedmioty dla specjalności: Analityka biznesowa i doradztwo

Analityka bankowa

Business Intelligence

Inżynieria finansowa

Coaching biznesowy i praca zespołowa

Finanse behawioralne

Studia wykonalności projektów inwestycyjnych

Marketing internetowy

Restrukturyzacja i procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwie

Symulacje biznesowe

Diagnostyka ekonomiczna

Metody wyceny przedsiębiorstw


