
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

KIERUNKI STUDIÓW I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI   
NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU  

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

I stopień

�Analityka gospodarcza
Analityk rynku
Analityk decyzji biznesowych

�Finanse i rachunkowość
Rachunkowość i auditing
Rachunkowość i podatki
Rynek finansowy
Zarządzanie finansami
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość – program za-
awansowany (tylko studia stacjonarne)

�Informatyka w biznesie
Systemy informacyjne w korporacjach
Technologie informacyjne w MŚP

�Logistyka
Logistyka w przedsiębiorstwie  
produkcyjnym
Logistyka w handlu i usługach

�Zarządzanie
Menedżer kreatywny
Przedsiębiorczość w biznesie
Team leader
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Logistyka (tylko studia stacjonarne)

�Bachelor Studies in Finance
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Bachelor Studies in Business  
Informatics 
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Bachelor of Business Management 
(BBM) 
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Bachelor in Logistics
(studia stacjonarne w języku angielskim)

II stopień

 Analityka gospodarcza
Analityk danych ekonomicznych
Analityk procesów biznesowych

 Finanse i rachunkowość
Analityka finansowa i zarządzanie 
ryzykiem
Audyt finansowy i podatkowy
Bankowość (tylko studia stacjonarne)
Bankowość i ubezpieczenia (tylko studia 
niestacjonarne)
Menedżer finansowy
Rachunkowość korporacji
Rachunkowość międzynarodowa
Rachunkowość zarządcza i controlling
Rewizja finansowa
Rynek nieruchomości

 Konsulting prawny i gospodarczy (KPG) 
      studia niestacjonarne, studia wspólne 
      z Uniwersytetem Wrocławskim

 Informatyka w biznesie
Ekspert IT w finansach
Menedżer systemów informacyjnych i IT
Menedżer wiedzy
Specjalista e-biznesu

 Zarządzanie
Lean Manager  
Project Management
Międzynarodowe zarządzanie zasobami 
ludzkimi
Zarządzanie procesami biznesowymi 
Zarządzanie strategiczne

 Logistyka
Menedżer ds. logistyki
Menedżer ds. łańcucha dostaw 
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Master Studies in Finance 
(studia stacjonarne i niestacjonarne w języku 
angielskim)

�Business Administration 
(studia niestacjonarne w języku angielskim)

�Master of Business Management (MBM)
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Master of Business Administration 
Executive MBA Programme

Wydział Nauk Ekonomicznych

I stopień

�Ekonomia
Analityk rynku
Ekobiznes
Gospodarka publiczna

�Finanse i rachunkowość
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość spółek
Inwestycje i nieruchomości
Rynki finansowe
Skarbowość i podatki

�Międzynarodowe stosunki  
gospodarcze

Biznes międzynarodowy
International Business (program 
w języku angielskim;  
tylko studia stacjonarne)
Innowacje i przedsiębiorczość
Konkurowanie w przestrzeni 
międzynarodowej
Rynki europejskie
Zarządzanie projektami europejskimi 
(tylko studia niestacjonarne)

�Zarządzanie
Komunikacja marketingowa
Menedżer biznesu
Zarządzanie marką
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sprzedażą

�Bachelor Studies in International 
Business (studia stacjonarne w języku 
angielskim)

Internet Advertisement in International 
Business
Project Management in International 
Business
Logistic Management in International 
Business
International Corporate Finance

�Bachelor in Management (studia 
stacjonarne w języku angielskim)

II stopień

�Ekonomia
Analityk rynku
Ekobiznes
Gospodarka publiczna

�Finanse i rachunkowość
Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo 
finansowe 
Doradztwo podatkowe 
 Finanse i rachunkowość administracji 
rządowej i samorządowej 
 Finanse i ryzyko w opiece zdrowotnej 
 Finanse, podatki i rachunkowość spółek 
 Inwestycje i nieruchomości 
 Rynki finansowe

�Gospodarka przestrzenna – NOWOŚĆ

�Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Biznes międzynarodowy
International Business (program w języku 
angielskim; tylko studia stacjonarne)
International Logistics (program w języku 
angielskim; tylko studia niestacjonarne)
Innowacje i przedsiębiorczość
Logistyka międzynarodowa
Międzynarodowa gospodarka przestrzenna
Rynki europejskie
Turystyka w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie procesami biznesowymi

�Zarządzanie
Innowacje rynkowe – projektowanie 
i wdrażanie
Komunikacja korporacyjna i Public Relations
Konsulting strategiczny
Lean Management w biznesie i sektorze 
publicznym
Logistyka w biznesie
Marketing internetowy i e-commerce
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarzadzanie i finanse w jednostkach ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej (tylko studia 
stacjonarne)

�Master Studies in International Business  
(studia stacjonarne w języku angielskim)

Internet Advertisement in International 
Business
Project Management in International Business
Logistic Management in International 
Business
International Corporate Finance�

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

I stopień

�Zarządzenie i inżynieria produkcji  
(studia inżynierskie)

Inżynieria produktów żywnościowych
Inżynieria produktów chemicznych
Inżynieria ochrony środowiska
Inżynieria bioproduktów

II stopień

�Zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedsiębiorczość i innowatyka
Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie rozwojem
Zarządzanie technologią

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

I stopień

�Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Gospodarka i administracja publiczna
Rachunkowość i doradztwo finansowe

�Turystyka
Spa & Wellness
Turystyka w regionie
Zarządzanie przedsiębiorstwem 
turystycznym

�Zarządzanie
Logistyka menedżerska
Zarządzania jakością i środowiskiem

II stopień

�Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Gospodarka i administracja publiczna
Rachunkowość i doradztwo finansowe

�Zarządzanie
Menedżer turystyki
Menadżer zarządzania jakością 
i środowiskiem
Zarządzanie przedsiębiorstwem 
i łańcuchem dostaw
Zarządzanie kapitałem intelektualnym

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ezit.ue.wroc.pl/

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/

opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ie/


