
Dystrybucja i sprzedaż 
na rynkach krajowych 

i międzynarodowych

Specjalność na studiach I stopnia



Dlaczego prowadzimy naszą 
specjalność?

• Dystrybucja i sprzedaż to ważne obszary działalności każdego
przedsiębiorstwa – produkcyjnego, handlowego, usługowego;

• Na rynku pracy nieustannie poszukiwani są specjaliści z zakresu handlu,
zarówno w sferze realnej, jak i wirtualnej;

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu wiedzy,
kształtowaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych w dystrybucji
i sprzedaży;

• kompetencje wykształcone na naszych zajęciach przydają się
w większości organizacji, w których pracują nasi absolwenci.



Na specjalności Dystrybucja i sprzedaż na 
rynkach krajowych i międzynarodowych 
pozyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje 
w zakresie:

• Dystrybucji i handlu

• Negocjacji i technik sprzedaży

• Omnichannel marketingu i handlu elektronicznego

• Obsługi klienta

• Strategii i planów sprzedażowych

• Techniki i organizacji handlu



W ramach oferty swobodnego wyboru możesz 
wybrać przedmioty przygotowane i prowadzone 
przez pracowników naszej Katedry

• Strategie marketingowe;

• Merchandising;

W języku angielskim: 

• Business Communications.



Zajęcia są prowadzone w różnorodnej
i nowoczesnej formie

• Aktywne i interaktywne wykłady i ćwiczenia

• Przygotowywanie projektów 

• Rozwiązywanie studiów przypadku 

• Webinaria i spotkania z praktykami

• Warsztaty i gry szkoleniowe

• Mapy myśli

• Design thinking

• Collage

• Rozwiązywanie problemów i kwestii zaproponowanych przez studentów

• „Team spirit” – budowanie zespołów student-student oraz student-prowadzący



JEDNYMI Z NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANYCH 
NA RYNKU PRACY SĄ:

SPECJALIŚCI DS. HANDLU I SPRZEDAŻY

(RAPORT PRACUJ.PL)



Stanowiska pracy dla absolwentów naszej 
specjalności:
• Analityk sprzedaży (7 480zł) *

• Koordynator ds. sprzedaży (6 200 zł)

• Lider zespołu w dziale obsługi klienta (6 420zł)

• Specjalista ds. sprzedaży eksportowej (6 030zł)

• Specjalista ds. wsparcia sprzedaży (5 480zł)

• Specjalista ds. sprzedaży i marketingu (5 470zł)

• Doradca klienta indywidualnego/detalicznego (5 000zł)

*mediana wynagrodzeń całkowitych brutto na podstawie Sedlak&Sedlak na dzień 12.01.2023



Nasi absolwenci mający już doświadczenie 
zawodowe z zakresu sprzedaży zajmują 
też takie stanowiska, jak:

• Dyrektor regionu sprzedaży (17 560zł)*

• Kierownik ds. sprzedaży (8 990zł)

• E-commerce menadżer (8 640zł)

• Koordynator ds. sprzedaży (6 200zł)

• Kierownik punktu/oddziału sprzedaży (6 260zł)

• … i wiele, wiele innych *mediana wynagrodzeń całkowitych brutto na podstawie Sedlak&Sedlak na dzień 12.01.2023



„SprzedaJEMY!”

Koło Naukowe Rynku i Konsumpcji, które działa

przy Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Ekonomii.

Działalność Koła skupia się na zagadnieniach związanych z:

HANDLEM

SPRZEDAŻĄ

BADANIAMI RYNKU

DECYZJAMI KLIENTÓW

MARKETINGIEM



Wejdź na

…i dołącz do nas

https://www.facebook.com/Katedra.RIK


Znajdziesz nas na stronach www…

Katedra Rynku i Konsumpcji

Facebook Katedry

Informacje o Katedrze na stronie UE Katowice

http://www.facebook.com/Katedra.RIK
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-rynku-i-konsumpcji/informacja-wstepna.html
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