
Studia 
I i II stopnia 

http://www.ue.katowice.pl


Studia stacjonarne i niestacjonarne 
Chcesz zgłębiać tajniki ekonomii, zwiedzać świat finansów,  
a może polujesz na fotel prezesa międzynarodowej firmy?  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to idealne miejsce  
do postawienia ważnego kroku w kierunku satysfakcjo-
nującej pracy, nowej pasji, a także wieloletnich przyjaźni.

Odnajdą się u nas humaniści i umysły ścisłe. Na naszych 
kierunkach ogólnoakademickich oraz praktycznych 
kształcimy najlepszych naukowców, ekspertów i kadrę 
zarządzającą. 

Poprzez możliwość wyboru specjalności jeden kierunek 
może wykształcić kilku różnych specjalistów. Daje to również  
szansę poznania danego obszaru wiedzy w ujęciu ogólnym 
oraz interesujących zagadnień szczegółowo.

Studia niestacjonarne na naszym uniwersytecie to naj-
lepsze rozwiązanie dla aktywnych. Weekendowe zajęcia 
pozwalają nawet najbardziej zabieganym na pogodzenie 
nauki z rodziną, pracą i rozwijaniem swoich pasji. To 
idealne rozwiązanie dla tych, którym zależy na równo-
czesnym zdobywaniu wykształcenia i rozwijaniu kariery 
zawodowej.

 →  
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← Centrum 
 Nowoczesnych  

Technologii 
 Informatycznych 
 (CNTI)

Według Badania Losów
Zawodowych Absolwentów 2020  

po 3 latach od obrony  
przeprowadzonego przez  

Centrum Karier i Współpracy  
z Absolwentami Uniwersytetu  

Ekonomicznego w Katowicach oraz 
ogólnopolski system monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów

http://www.ue.katowice.pl


Kierunki studiów
Studia pierwszego i drugiego stopnia 
W języku polskim: 

Analityka Gospodarcza 
Bezpieczeństwo w Biznesie
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Ekonomia 
Finanse i Ekonomia Biznesu (Rybnik)
Finanse i Rachunkowość (Katowice)
Finanse i Rachunkowość (Rybnik)
Finanse Menedżerskie
Gospodarka Cyfrowa  
Gospodarka Miejska i Nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna 
Gospodarka Turystyczna
Informatyka 
Informatyka i Ekonometria
Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera)
Logistyka w Biznesie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Prawo w Zarządzaniu
Przedsiębiorczość i Finanse
Rachunkowość i Podatki 
Zarządzanie 
Zarządzanie publiczne

W języku angielskim:

Bachelor’s Degree in Finance and Accounting  
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

European Master in Customer Relationship  
Marketing

International Master in Intercultural  
Business

Master’s Degree in E-commerce

Master’s Degree in Finance and  
Accounting for Business

Master’s Degree in International Business

Double Master’s Degree in Quantitative Asset  
and Risk Management

 Wszyscy nasi kandydaci są zwolnieni z opłaty wpisowej.  
 Należy jedynie wnieść opłatę rekrutacyjną – 85 zł. 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

 Nowość 

 Nowość 

 Nowość 

Brak
opłaty
wpisowej

Opłaty na studiach niestacjonarnych

Aktualne zniżki zawsze znajdziesz na  
naszym portalu studiuj, pracuj, zarabiaj

Stała
cena
przez cały  
okres studiów

0 zł
opłat 
w wakacje



→ Rekrutacja na studia
Skontaktuj się z nami! 
Budynek CNTI, pokój 2/17
ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice

tel. +48 32 257 71 52, +48 32 257 70 12
rekrutacja@ue.katowice.pl

Dlaczego UE Katowice? 

 / prestiżowy dyplom renomowanej uczelni publicznej,
 / zajęcia z najlepszymi ekspertami – wybitnymi 
naukowcami i praktykami,

 / projektowe metody kształcenia,
 / specjalny program tutoringu akademickiego  
dla osób, które od studiów chcą czegoś więcej,

 / możliwość rozwijania pasji (koła naukowe,  
organizacje studenckie, sport),

 / stypendia na studia i praktyki zagraniczne,  
np. Erasmus+ na ponad 500 partnerskich  
uczelniach czy firmach na całym świecie,

 / dogodne formy opłat i zniżki na studiach  
niestacjonarnych,

 / rozbudowana infrastruktura (nowoczesne biblioteki, 
sale multimedialne, basen, siłownia),

 / strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi,
 / udostępnienie narzędzi do realizacji zajęć  
w formie zdalnej w tym specjalistycznego  
oprogramowania,

 / dla studentów studiów niestacjonarnych dyżury 
dziekanatów w weekendy,

 / uczelniane konto Google bez limitu danych,
 / kursy językowe, 
 / możliwość kształcenia przez całe życie w ramach  
programów edukacji ekonomicznej dla dzieci  
i młodzieży oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
Trzeciego Wieku.

  #WybieramUE | Znajdź nas na:

https://www.snapchat.com/add/uekatowice
https://www.facebook.com/UniwersytetEkonomicznywKatowicach/
https://twitter.com/UE_Katowice
https://www.linkedin.com/school/uniwersytet-ekonomiczny-w-katowicach
https://www.youtube.com/user/UEKatowice
https://www.instagram.com/uekatowice/
https://open.spotify.com/show/2TitZOYZkqbKopamvXtLzK

