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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Przyporządkowanie do obszaru uczenia się oraz
wskazanie dziedziny i dyscypliny naukowej, do których
odnoszą się efekty kształcenia:

obszar kształcenia: nauki społeczne
dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
dyscyplina nauki: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Kierunek studiów International Business należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia
nauki społeczne. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku International Business odwołują się
nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla tego kierunku takich jak ekonomia, finanse i nauki o
zarządzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych w dziedzinie nauk społecznych takich jak psychologia, socjologia i prawo -
łączy je bowiem przedmiot badania - uporządkowana zbiorowość jednostek ludzkich oraz wyróżnionych relacji i
powiązań, które modelują dążenie tych zbiorowości do osiągania określonych atrybutów (np. wartości ekonomicznych).
Kierunek ten wymaga także posiłkowania się w ograniczonym stopniu wiedzą z zakresu nauk ścisłych (np. matematyka,
informatyka), humanistycznych (np. filozofia, językoznawstwo) oraz wiedzą z innych obszarów kształcenia.

Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Kierunek International Business wpisuje się w misję Uczelni zawartą w następujących sformułowaniach: "Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów i menedżerów dla gospodarki i administracji publicznej, jak również
sektora organizacji pozarządowych w warunkach indywidualizacji procesu kształcenia oraz internacjonalizacji studiów i
rynku pracy." oraz "Międzynarodowa reputacja i silne regionalne zakorzenienie Uczelni wzmacniane są
zdecentralizowanym modelem zarządzania oraz stale unowocześnianą i rozbudowywaną infrastrukturą edukacyjną i
badawczą."
Internacjonalizacja studiów jest jednym z istotnych wymogów stawianych instytucjom edukacyjnym w procesie
ubiegania się o akredytację międzynarodową np. EQUiS. Stopień internacjonalizacji uczelni jest oceniany poprzez
pryzmat programów skierowanych do studentów zagranicznych, atrakcyjności tych programów dla studentów oraz
liczby kierunków prowadzonych w języku obcym. Zwraca się uwagę na udział treści nauczania o charakterze
międzynarodowym, umowy wiążące daną uczelnię z uczelniami zagranicznymi i sieci akademickie stwarzające
możliwości oferowania wspólnych programów edukacyjnych.
Ocenia się także możliwości wymiany międzynarodowej studentów i wykładowców. Tak więc kierunek International
Business stanowi podstawowy warunek realizacji takich celów Uczelni, jak internacjonalizacja studiów i uzyskanie
akredytacji międzynarodowej zapisanych w strategii Jej rozwoju.

Wygenerował: Kandydat Zmodyfikowano: 2016-03-18 Strona 2 z 19



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Wskazanie ewentualnych dobrych praktyk lub
wzorców krajowych i międzynarodowych
wykorzystanych przy opisie efektów uczenia się:

Przy opracowywaniu efektów kształcenia dla kierunku International Business wykorzystano:

akty prawne tj.: w szczególności Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada
2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. nr 253/2011, poz. 1520
Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, pod. red. E. Chmieleckiej, MNiSW
Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW
deskryptory dublińskie, deskryptory KRK,
programy kształcenia innych wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce kształcących w zakresie International
Business,
programy kształcenia wiodących uczelni europejskich kształcących w zakresie International Business,
International Business Administration lub International Managment takich jak Erasmus University Rotterdam
(Holandia), Vienna Uniwersity of Economics and Business (Austria), University of St. Gallen (Szwajcaria),
Bocconi University (Włochy) i wiele innych.

Ogólne cele kształcenia oraz sylwetka absolwenta: Absolwent I stopnia studiów na kierunku International Business wykazuje się w szczególności:

wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu biznesu międzynarodowego
dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim małych i średnich
przedsiębiorstw funkcjonujących w międzynarodowym otoczeniu, w szczególności w ramach Unii Europejskiej,
zdolnością interpretacji posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania do opisu i analizy
podstawowych problemów z zakresu międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa, w szczególności na
rynkach europejskich;
przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych odnoszących się do funkcjonowania
organizacji w międzynarodowym i międzykulturowym otoczeniu;
umiejętnością formułowania problemów i ich rozwiązywania z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i
kompetencji zlokalizowanych w obrębie i poza organizacją;
zdolnością do uczenia się, pozwalającą samodzielnie i w zespole rozwiązywać typowe problemy badawcze przy
wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji,
zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych związanych z funkcjonowaniem w wielokulturowym
otoczeniu.

Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące
program studiów:

a) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów: 130
b) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których
odnoszą się efekty kształcenia: 90
c) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 40
d) minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach
ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 66
e) udział procentowy punktów ECTS do wyboru studenta: 40 %
f) struktura punktów ECTS wynikająca z przypisania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia: ----
g) łączna liczba godzin bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim: 1920

Wygenerował: Kandydat Zmodyfikowano: 2016-03-18 Strona 3 z 19



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Opis siatki (uwagi): -
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Efekty kształcenia określone dla kierunku

Symbol EK Symbol EO Opis

Wiedza
IB1_W01 Posiada wiedzę o kluczowych koncepcjach charakterystycznych dla nauk ekonomicznych oraz nauk organizacji i zarządzania.

S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
IB1_W02 Dysponuje wiedzą na temat miejsca koncepcji kluczowych dla nauk ekonomicznych oraz nauk organizacji i zarządzania w systemie nauk społecznych i w

relacjach do innych nauk.
S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

IB1_W03 Posiada elementarną wiedzę o miejscu biznesu międzynarodowego w systemie nauk społecznych.
S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

IB1_W04 Posiada podstawową wiedzę o podmiotach gospodarki w skali świata, w szczególności o podmiotach tworzących struktury Unii Europejskiej.
S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności

ich istotnych elementach.
IB1_W05 Dysponuje podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami gospodarczymi oraz pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi

otoczenie w skali międzynarodowej i międzykulturowej.
S1A_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.

IB1_W06 Rozróżnia rodzaje więzi charakterystycznych dla podmiotów funkcjonujących na rynkach międzynarodowych.
S1A_W04 Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna

rządzące nimi prawidłowości.
IB1_W07 Zna cechy i rolę przedsiębiorcy funkcjonującego w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.

S1A_W05 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także
działającym w tych strukturach.

IB1_W08 Dysponuje podstawową wiedzą o zasadach negocjacji w środowisku międzynarodowym, zarówno z partnerami zewnętrznymi, jak i wewnątrz organizacji.
S1A_W05 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także

działającym w tych strukturach.
IB1_W09 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą specyfiki zarządzania kadrą na rynkach międzynarodowych.

S1A_W05 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także
działającym w tych strukturach.

IB1_W10 Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia danych.
S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego

kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Symbol EK Symbol EO Opis
IB1_W11 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji danych oraz wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w skali międzynarodowej.

S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

IB1_W12 Posiada elementarną wiedzę o prowadzeniu badań rynków zagranicznych, w tym w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i
narzędziach badawczych.
S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego

kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
IB1_W13 Zna podstawowe metody matematyczne i statystyczne mające zastosowanie w naukach ekonomicznych i w naukach o zarządzaniu.

S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

IB1_W14 Posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.
S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego

kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
IB1_W15 Rozumie rolę podstawowych instrumentów prawnych w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

S1A_W07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

IB1_W16 Zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w środowisku międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.
S1A_W07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.
IB1_W17 Posiada ogólną wiedzę na temat norm etycznych funkcjonowania organizacji, również takiej, która funkcjonuje w otoczeniu międzynarodowym.

S1A_W07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

IB1_W18 Identyfikuje podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, gospodarek narodowych, ugrupowań integracyjnych i
międzynarodowych organizacji gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym.
S1A_W07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.
IB1_W19 Zna podstawowe standardy zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym.

S1A_W07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

IB1_W20 Identyfikuje elementarne procesy zmian zachodzących w strukturze gospodarki światowej, ma wiedzę na temat ich przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji.
S1A_W08 Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Symbol EK Symbol EO Opis
IB1_W21 Posiada podstawową wiedzę na temat nurtów teoretycznych w biznesie międzynarodowym i ich historycznej ewolucji.

S1A_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.
IB1_W22 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

S1A_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
IB1_W23 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biznesu międzynarodowego.

S1A_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Symbol EK Symbol EO Opis

Umiejętności
IB1_U01 Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze, zachodzące w skali międzynarodowej wraz z ich

uwarunkowaniami.
S1A_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
IB1_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu biznesu międzynarodowego oraz dyscyplin pokrewnych w celu interpretacji oraz analizy

sytuacji podmiotów funkcjonujących na rynkach krajowych oraz międzynarodowych.
S1A_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych,

politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
IB1_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów, form oraz efektów międzynarodowej aktywności

przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.
S1A_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych,

politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
IB1_U04 Potrafi wskazać i analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów zachodzących na rynkach międzynarodowych.

S1A_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych prawnych, gospodarczych)
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

IB1_U05 Potrafi przewidywać zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w gospodarce światowej.
S1A_U04 Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w

zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
IB1_U06 Potrafi analizować i oceniać możliwości podejmowania działalności przez przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.

S1A_U04 Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

IB1_U07 Potrafi analizować i interpretować systemy norm odpowiednie dla różnych sytuacji kulturowych, gospodarczych i prawnych.
S1A_U05 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania

konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
IB1_U08 Potrafi posługiwać się przepisami prawa obowiązującymi w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

S1A_U05 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania
konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

IB1_U09 Potrafi dokonać wyboru formy zaangażowania międzynarodowego przedsiębiorstwa.
S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

IB1_U10 Potrafi zaplanować i przeprowadzić w praktyce badanie rynku zagranicznego.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Symbol EK Symbol EO Opis
S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

IB1_U11 Posiada umiejętność negocjowania z partnerami wywodzącymi się z różnych kultur.
S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

IB1_U12 Potrafi, zgodnie z zadanym schematem postępowania, identyfikować, analizować oraz formułować i rekomendować rozwiązania w zakresie konkretnych
problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze biznesu międzynarodowego.
S1A_U07 Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

IB1_U13 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w obszarze biznesu międzynarodowego.
S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

IB1_U14 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim w zakresie biznesu międzynarodowego, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji.
S1A_U09 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

IB1_U15 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim w zakresie biznesu międzynarodowego, dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji.
S1A_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych

dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł.

IB1_U16 Posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu międzynarodowego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (dot. j. angielskiego).
S1A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
IB1_U17 Posiada umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym (poza językiem angielskim) w zakresie biznesu, na wybranym poziomie.

S1A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
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Symbol EK Symbol EO Opis

Kompetencje społeczne
IB1_K01 Zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie.

S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
IB1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, również takiej, która składa się z przedstawicieli różnych kultur.

S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
IB1_K03 Jest przygotowany do pełnienia roli lidera niewielkiego zespołu w ramach swojej specjalności, w tym zespołu składającym się z przedstawicieli różnych

kultur.
S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

IB1_K04 Jest przygotowany do odpowiedzialnego realizowania powierzonych mu zadań.
S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

IB1_K05 Potrafi kontrolować realizację zadań przez innych.
S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

IB1_K06 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz odróżnia postawy nieetyczne, niemoralne i nieprofesjonalne od postaw o
charakterze przeciwnym.
S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

IB1_K07 Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze międzynarodowym, uwzględniając aspekty prawne, społeczne ekonomiczne i polityczne.
S1A_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne,

ekonomiczne i polityczne.
IB1_K08 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania oraz doskonalenia wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego.

S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
IB1_K09 Jest przygotowany do tworzenia i współtworzenia podmiotów o charakterze społeczno-gospodarczym, także na rynkach międzynarodowych.

S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Charakterystyka kierunku International Business

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i
zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe
uwarunkowania prowadzenia biznesu.

Wyróżniającą cechą studiów na kierunku International Business jest prowadzenie wszystkich zajęć w języku angielskim oraz nauka dwóch języków obcych w czasie całych studiów. Zajęcia
są prowadzone w małych grupach o charakterze międzynarodowym. Program IB zapewnia także korzystne warunki studiowania zagranicą w ramach wymiany międzynarodowej.

Absolwent I stopnia kierunku International Business posiada podstawą wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia biznesu na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem
globalnym. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań związanych z internacjonalizacją działalności własnej firmy, pracą w międzynarodowych korporacjach prowadzących działalność na
rynku europejskim i globalnym oraz w międzynarodowych centrach usług outsourcingowych, a także w instytucjach Unii Europejskiej.

Studia na kierunku International Business są płatne.
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Specjalności / Moduły
brak
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Semestr 1

Opis semestru

Language I* / Language II*/ English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Polish

Semestr: 1
Rodzaj wyboru: kierunkowy
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
BUSINESS ETHICS Katedra Zarządzania Publicznego i

Nauk Społecznych
E 2,0 14 / _- / _- _- / _- / _- N

BUSINESS STATISTICS Katedra Ekonometrii E 5,0 28 / 28 / _- _- / _- / _- N
CUSTOMER BEHAVIOUR Katedra Badań Konsumpcji E 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- N
FUNDAMENTALS OF MANAGERIAL ECONOMICS Katedra Ekonomii i Polityki

Transformacji
Z 4,0 _- / 42 / _- _- / _- / _- N

INTERNATIONAL BUSINESS ENVIRONMENT Katedra Zarządzania
Międzynarodowego

Z 4,0 _- / 28 / _- _- / _- / _- N

LANGUAGE I Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
LANGUAGE II Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Katedra Przedsiębiorczości Z 4,0 _- / 28 / _- _- / _- / _- N
SPORTS Centrum Wychowania Fizycznego i

Sportu
Z 1,0 _- / 28 / _- _- / _- / _- OPW

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Semestr 2

Opis semestru
Language I* / Language II*/ English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Polish

Semestr: 2
Rodzaj wyboru: kierunkowy
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
INTERNATIONAL ECONOMICS I Katedra Ekonomii E 5,0 14 / 28 / _- _- / _- / _- N
INTERNATIONAL FINANCE Katedra Bankowości i Rynków

Finansowych
Z 4,0 _- / 42 / _- _- / _- / _- N

INTRODUCTION TO BUSINESS LAW Katedra Prawa E 3,0 28 / _- / _- _- / _- / _- N
LANGUAGE I Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
LANGUAGE II Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
PRINCIPLES OF MANAGEMENT Katedra Przedsiębiorczości E 3,0 14 / 14 / _- _- / _- / _- N
PRINCIPLES OF MARKETING Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania

Marketingowego
E 4,0 14 / 14 / _- _- / _- / _- N

SPORTS Centrum Wychowania Fizycznego i
Sportu

Z 1,0 _- / 28 / _- _- / _- / _- OPW

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 2
Rodzaj wyboru: do wyboru
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
SOCIOLOGY Katedra Zarządzania Publicznego i

Nauk Społecznych
Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

WORLD ECONOMIC HISTORY Katedra Ekonomii Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W
Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,

P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Semestr 3

Opis semestru

Language I* / Language II*/ English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Polish

Semestr: 3
Rodzaj wyboru: kierunkowy
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND POLICIES Katedra Międzynarodowych Stosunków

Ekonomicznych
E 4,0 14 / 14 / _- _- / _- / _- N

FUNDAMENTALS OF FINANCIAL ACCOUNTING Katedra Rachunkowości E 4,0 14 / 14 / _- _- / _- / _-
INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP Katedra Przedsiębiorczości Z 5,0 _- / 42 / _- _- / _- / _- N
LANGUAGE I Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
LANGUAGE II Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
MARKETING RESEARCH Katedra Zarządzania Relacjami

Organizacji
E 5,0 14 / 28 / _- _- / _- / _- N

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 3
Rodzaj wyboru: do wyboru
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
INTERNATIONAL CONSUMPTION COMPARISONS Katedra Badań Konsumpcji Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION LAW Katedra Prawa Z 2,0 14 / _- / _- _- / _- / _- W
INTERNATIONAL TOURISM Katedra Turystyki Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Semestr 4

Opis semestru
Language I* / Language II*/ English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Polish

Semestr: 4
Rodzaj wyboru: kierunkowy
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY Katedra Informatyki E 4,0 14 / 14 / _- _- / _- / _- N
EUROPEAN BUSINESS LAW Katedra Prawa E 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- N
INTERNATIONAL MARKETING IN EUROPE Katedra Zarządzania

Międzynarodowego
Z 5,0 _- / 42 / _- _- / _- / _- N

LANGUAGE I Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
LANGUAGE II Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
MANAGEMENT ACCOUNTING Katedra Zarządzania

Przedsiębiorstwem
E 5,0 28 / 14 / _- _- / _- / _- N

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 4
Rodzaj wyboru: do wyboru
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
INTERNATIONAL CUSTOMER PROTECTION STANDARDS Katedra Badań Konsumpcji Z 2,0 14 / _- / _- _- / _- / _- W
INTERNATIONALIZATION THEORIES Katedra Zarządzania

Międzynarodowego
Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

MANAGEMENT OF EUROPEAN UNION FUNDS Katedra Międzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych

Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Semestr 5

Opis semestru
Language I* / Language II*/ English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Polish

Semestr: 5
Rodzaj wyboru: kierunkowy
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
CORPORATE FINANCE Katedra Zarządzania

Przedsiębiorstwem
E 5,0 14 / 28 / _- _- / _- / _- N

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Katedra Zarządzania Zasobami
Ludzkimi

Z 4,0 _- / 42 / _- _- / _- / _- N

INTERNATIONAL TRADE MANAGEMENT Katedra Rynku i Konsumpcji E 4,0 28 / 14 / _- _- / _- / _- N
INTERNATIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS Katedra Logistyki Ekonomicznej E 5,0 14 / 28 / _- _- / _- / _- N
LANGUAGE I Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
LANGUAGE II Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 5
Rodzaj wyboru: do wyboru
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Katedra Rachunkowości Z 2,0 14 / _- / _- _- / _- / _- W
INTERNATIONAL MARKETING IN SERVICES Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania

Marketingowego
Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

MARKET ENTRY STRATEGIES Katedra Zarządzania
Międzynarodowego

Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

Semestr 6

Opis semestru
Internship - 4 ECTS

Language I* / Language II*/ English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Polish

Semestr: 6
Rodzaj wyboru: kierunkowy
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
BACHELOR THESIS Inne_WZ Z 10,0 _- / 30 / _- _- / _- / _- PW
INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS Katedra Zarządzania Publicznego i

Nauk Społecznych
Z 4,0 _- / 28 / _- _- / _- / _- N

INTERNSHIP Inne_WZ Z 4,0 _- / _- / _- _- / _- / _- PW
LANGUAGE I Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW
LANGUAGE II Centrum Języków Obcych Z 3,0 _- / 56 / _- _- / _- / _- OPW

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Semestr: 6
Rodzaj wyboru: do wyboru
Specjalność / Moduł: -

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status
INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES FOR CEE MARKETS Katedra Zarządzania

Międzynarodowego
Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES FOR EMERGING MARKETS Katedra Zarządzania
Międzynarodowego

Z 4,0 28 / _- / _- _- / _- / _- W

INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

Z 2,0 14 / _- / _- _- / _- / _- W

Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, H - przedmiot z obszaru nauk humanistycznych/społecznych,
P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wymagania szczególne

językiem podstawowym dla kierunku jest język angielski, którego znajomość na poziomie B1 jest wymagana w procesie rekrutacji. Zajęcia z języka angielskiego są
obowiązkowe dla studentów do momentu uzyskania biegłej jego znajomości, przynajmniej na poziomie B2+,
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Program studiów dla kierunku International Business, S1st, 2014/2015Z

studia na kierunku International Business są płatne.
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