
ANALITYKA GOSPODARCZA

unikatowy kierunek
na Wydziale Zarz ądzania



Matura, i co dalejMatura, i co dalej……??????

Decyzja o wyborze kierunku studiów jest jedną
z najwaŜniejszych decyzji w Waszym Ŝyciu!

Wybór ten powinien być świadomy i dobry!

Powinniśmy zgłębiać to, co nas pasjonuje!

Zdobywajmy unikalne umiejętności!



Analityka gospodarcza Analityka gospodarcza –– zalety kierunkuzalety kierunku

• Ukończysz unikalny kierunek studiów - jako jeden z
pierwszych w Polsce

• Uzyskasz tytuł zawodowy - analityk gospodarczy

• Będziesz miał moŜliwość kontynuacji kształcenia w 
ramach studiów drugiego stopnia na Kierunku 
Analityka gospodarcza



Analityka gospodarcza Analityka gospodarcza –– zzalety kierunkualety kierunku

Połączysz wiedzę ekonomiczną z metodami ilościowej analizy danych

Ekonomia

Ilościowa 
analiza 
danych



Analityka gospodarcza Analityka gospodarcza –– zalety kierunkuzalety kierunku

Będziesz potrafił samodzielnie :

- diagnozować sytuację społeczno-ekonomiczną dla 
róŜnych podmiotów

- dokonywać pogłębionej interpretacji wyników 
róŜnorodnych analiz ekonomicznych

- podejmować waŜne decyzje i przewidywać ich skutki



Będziesz mógł z powodzeniem kontynuowa ć naukę

na studiach magisterskich na wszystkich 

kierunkach ekonomicznych i społecznych 

MoŜliwo ść kontynuowania studiów na kierunku 

Analityka gospodarcza na drugim stopniu

Przygotowanie do dalszych studiPrzygotowanie do dalszych studióóww



Będziesz doskonale przygotowany do pracy we

wszystkich przedsi ębiorstwach produkcyjnych, 

handlowych i usługowych (w tym doradczych, 

banków i innych instytucji finansowych), 

a takŜe jednostek samorz ądowych oraz urz ędów 

państwowych

Przygotowanie do pracy zawodowejPrzygotowanie do pracy zawodowej



1. Dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie

2. MenedŜer wykorzystujący komputerową analizę danych

3. Projektant i koordynator badań ankietowych

4. Analityk giełdowy

5. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem 

w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych

6. Pracownik agencji badań rynkowych i opinii publicznej

7. Analityk w korporacjach krajowych lub międzynarodowych

8. Samodzielny doradca i konsultant

Miejsca pracy po studiachMiejsca pracy po studiach



Wybrane przedmioty ekonomiczne i spoWybrane przedmioty ekonomiczne i społłeczneeczne

Mikroekonomia i makroekonomia

Finanse i rachunkowo ść

Współczesna gospodarka światowa

Procesy logistyczne

Socjologia

Zarządzanie

Demografia i poziom Ŝycia ludno ści



Wybrane przedmioty analityczneWybrane przedmioty analityczne

Ekonometria

Analiza rynków finansowych

Metody oceny ryzyka

Analiza rynków towarowych

Analiza finansowa przedsi ębiorstwa

Statystyka

Badanie koniunktury gospodarczej

Badania rynku



NarzNarzęędzia statystycznedzia statystyczne i ekonometrycznei ekonometryczne



LaboratoriaLaboratoria

Analizy statystyczne z pakietem SPSS

Analiza danych z programem R

Laboratorium ekonometryczne

Prognozowanie i symulacje

Analizy statystyczne z pakietem SAS

Projektowanie internetowych bada ń ankietowych

Visual Basic w analizach statystycznych 

Laboratorium bada ń rynku



Stypendia i staStypendia i stażże zagranicznee zagraniczne



WYBIERZ KIERUNEK WYBIERZ KIERUNEK 

Analityka gospodarczaAnalityka gospodarcza

Do zobaczenia!Do zobaczenia!


