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STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA

Międzynarodowe akredytacje ALK:

Ekonomia to rozumienie świata. Łączenie zjawisk globalnych i reakcji lokalnych. To interdyscyplinarne
podejście łączące naukę z praktyką, idealne dla eksploratorów rzeczywistości dostrzegających złożoność
procesów gospodarczych. Rosnąca niepewność otaczającego nas świata stawia przed nami coraz
większe wymagania, na które musimy reagować na różnych poziomach – zarówno strategicznych, jak
i operacyjnych.Takie właśnie wyzwania stawia przed kandydatami kierunek ekonomia na naszej uczelni,
zapewniając wszechstronne wykształcenie w dziedzinie nauk ekonomicznych połączone z elementami
zarządzania, prawa i finansów. Absolwent uzyskuje bardzo szerokie wykształcenie pozwalające na
podjęcie satysfakcjonującej aktywności zawodowej we wszystkich sektorach gospodarki oraz na płynne
przechodzenie pomiędzy nimi.To kierunek dla ludzi myślących i otwartych na nowe, dla tych, którzy chcą
sięgać po więcej.
Dr Anna Czarczyńska
Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów

„
Rozpoczynając studia w ALK, wiedziałem jedynie, że najbardziej intryguje mnie
biznes. Już po pierwszych zajęciach dotarło do mnie, że znalazłem odpowiednie
dla siebie miejsce. Wkrótce wykładowcy zostali moimi mentorami, a studenci
partnerami. Atmosfera na uczelni sprzyja nie tylko rozwojowi umiejętności
biznesowych, ale także nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.
Studia na kierunku ekonomia pozwoliły mi spojrzeć szerzej na świat i dostrzegać
wpływ poszczególnych zjawisk na rynek i biznes. Dzięki inspirującym
wykładowcom zainteresowałem się handlem międzynarodowym i w tym kierunku
obecnie się rozwijam. Swój rozwój zawdzięczam również działalności
w organizacjach studenckich, takich jak Samorząd Studencki i koła naukowe.
Krystian Biba
Absolwent ekonomii

„
Ekonomię w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem przede wszystkim ze
względu na prowadzoną od pierwszego roku specjalność rynki zagraniczne.
Wszystkie omawiane podczas zajęć tematy przedstawiane nam są od razu także
w odniesieniu do ekonomii światowej, co moim zdaniem daje pełny ogląd sytuacji
i pozwala dobrze zorientować się i zrozumieć zależności pomiędzy gospodarkami
różnych krajów.
Mamy kontakt ze świetnymi, otwartymi, rozumiejącymi potrzeby studenta
wykładowcami. Na uczelni funkcjonuje wiele ciekawych kół naukowych, sekcji
sportowych. Możemy ubiegać się o praktyki zagraniczne, a także bez problemu
wyjechać na wymianę zagraniczną Erasmus+.
Adrian Shereni
Absolwent ekonomii

INFORMACJE PODSTAWOWE
Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Tryb studiów

stacjonarne i niestacjonarne
(weekendowe)

Czas trwania studiów

3 lata

Uzyskany tytuł

licencjat

Język wykładowy

polski + konwersatoria w j. angielskim

Ilość punktów ECTS

min. 180

Specjalność:*
 Rynki zagraniczne


Gospodarka narodowa

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się
wymaganej liczby studentów.

Cel i specyfika programu
Głównym celem studiów jest przygotowanie zawodowe
studentów do działania w gospodarce globalnej i lokalnej.
Studenci uzyskują aktualną wiedzę z teorii ekonomii, a także
praktyczne umiejętności analizy rynków w wymiarze
krajowym, regio-nalnym i międzynarodowym, umiejętności
rozumienia zależności i trendów w gospodarce światowej
oraz krytycznej analizy aktualnych zdarzeń społeczno-gospodarczych.
Zdobywają również kompetencje umożliwiające prowadzenie własnej firmy, efektywnie konkurującej na rynkach
światowych.

Odbiorcy
Studia są skierowane do osób, które chcą zrozumieć
procesy ekonomiczne zachodzące we współczesnych
gospodarkach, a także nauczyć się stosowania
różnorodnych narzędzi i instrumentów ekonomicznych
do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:
 analizy ekonomicznej
 stosowania nowoczesnych narzędzi analizy ilościowej

i jakościowej
 bieżącego stanu gospodarki światowej
 funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku

globalnym
 międzynarodowych rynków pracy i kapitału
 rynków i instrumentów finansowych
 polityki gospodarczej
 źródeł funduszy rozwojowych dla przedsiębiorstw
 opracowania i wdrożenia strategii rozwoju dla rynku

lokalnego/narodowego
 współzależności poszczególnych podmiotów

i instytucji

Atuty kierunku ekonomia
w Koźmińskim

Dlaczego studia w Koźmińskim?

 Nowoczesny program studiów odpowiadający na
wyzwania współczesnej gospodarki
 Podejście praktyczne bazujące na technikach
analitycznych oraz menedżerskich
 Praktyki w publicznych i prywatnych podmiotach
międzynarodowych
 Kadra – wybitni naukowcy, specjaliści z doświadczeniem
w zakresie doradztwa międzynarodowego
 Wizyty wybitnych ekonomistów, w tym noblistów,
takich jak: profesorowie Douglass North, Robert
Mundell, Edward Prescott, Robert Aumann, Edmund
Phelps, Mario Blejer, János Kornai
 Możliwość odbycia części studiów na najlepszych
uczelniach światowych, np. we Francji (Grenoble
Graduate School of Business), Niemczech (FH Koblenz
University of Applied Sciences) lub w Stanach
Zjednoczonych (University of Florida)
 Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez prace
w kołach naukowych (np. TYGRYSKI, Kozminski Business
Club), uczestnictwo w konferencjach, seminariach czy
wykładach gościnnych

 Wg rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia
biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej
 Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce i najlepsza
uczelnia niepubliczna według rankingu „Perspektyw”
 Prestiżowe akredytacje międzynarodowe – EQUIS,
AACSB, AMBA, CEEMAN
 Cztery wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
 Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna
z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
 Studenci z ponad 70 krajów
 Studencka wymiana międzynarodowa z ponad
200 uczelniami na całym świecie

rankingi „FINANCIAL TIMES”

43
miejsce

wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2018)

20

miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2018)

Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu studiów z zakresu ekonomii można
podjąć pracę:
 w instytucjach finansowych – stanowiska
analityka ekonomicznego
 w korporacjach – stanowiska analityka rynkowego
 w sektorze publicznym – działy analiz, prognoz,
planowania strategicznego, wsparcie dla rozwoju biznesu
w
konsultingu strategicznym – jako analityk rynków,

krajów czy regionów
 w mediach – jako komentator ekonomiczny
 we własnej firmie działającej na rynku lokalnym/globalnym

Wykładowcy
Wykładowcami na kierunku ekonomia są specjaliści
z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz z doświadczeniem
w zakresie konsultingu międzynarodowego.

17
miejsce

Biuro Karier
i Współpracy z Absolwentami
Biuro prowadzi dla studentów różnorodne działania:
 Portal Studenta (kariera.kozminski.edu.pl) wraz
z codziennie aktualizowanymi ofertami pracy i praktyk
 Kompleksowe doradztwo zawodowe wraz
z konsultacją dokumentów aplikacyjnych, możliwością
udziału w warsztatach oraz pracy w oparciu
o kwestionariusze diagnostyczne
 Coroczne Targi Pracy i Praktyk
 Wydarzenia karierowo-rekrutacyjne, spotkania
z pracodawcami, wizyty studyjne w firmach
 Realizacja obowiązkowych studenckich praktyk
zawodowych
 Komunikacja nowinek z rynku pracy poprzez stronę
internetową, newslettery i portale społecznościowe
Po zakończeniu studiów zapraszamy naszych absolwentów
do spotkań i działań w ramach Klubu Absolwenta ALK.

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

74
miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata
(2018)

Wybrane przedmioty























Podstawy zarządzania
Podstawy prawa
Prawo handlowe
Wprowadzenie do ekonomii
Socjologia ekonomiczna
Matematyka ekonomiczna
Statystyka opisowa
Statystyka ekonomiczna
Rachunkowość
Krytyczne myślenie
Mikroekonomia
Makroekonomia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ekonometria
Prognozowanie i symulacje
Polityka społeczno-gospodarcza
Analiza ekonomiczna
Ekonomia behawioralna
Analiza fundamentalna
Finanse publiczne i rynki finansowe
Ekonomia integracji
Wyzwania gospodarki globalnej

 Fundusze dla przedsiębiorców
 Kultura innowacji
 Metody badawcze
 Informatyka

Filozofia i etyka
 Konwersatorium w jęz. angielskim
 Przedmiot do wyboru
 Seminarium licencjackie


Specjalność RYNKI ZAGRANICZNE
 Przedsiębiorczość międzynarodowa
 Rozliczenia międzynarodowe
 Rynki surowcowe
 Globalny rynek finansowy
 Wywiad ekonomiczny
Specjalność GOSPODARKA NARODOWA
 Ekonomia sektora publicznego
 Polityka energetyczna
 Rynek pracy
 Gospodarka regionalna
 Strategie narodowe i branding narodowy

rankingi

1

miejsce

wśród uczelni
ekonomicznych

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Formy prowadzenia zajęć:

Warunki ukończenia studiów

wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, laboratoria
komputerowe

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze
wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
odbycie praktyki studenckiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora
wniosków z funduszy europejskich, analizy baz danych oraz
wnioskowania na podstawie case'ów.

Wymiana międzynarodowa
Studenci Akademii Leona Koźmińskiego korzystają z możliwości półrocznego pobytu na międzynarodowej wymianie
studenckiej. Do wyboru jest ponad 200 uczelni - zarówno
w Europie, jak i na innych kontynentach (np. w takich krajach,
jak: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Peru, Singapur,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania).

Praktyki zawodowe
Obowiązkowe praktyki (w wymiarze minimum 3 tygodni)
nasi studenci odbywają w korporacjach transnarodowych,
międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących
się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową.

Organizacja zajęć
Studia stacjonarne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne
Zajęcia odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie w sesjach
trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Opłaty za studia
EKONOMIA
rynki zagraniczne

Płatność jednorazowa Płatność ratalna (5 rat)
za semestr (w PLN) wysokość raty (w PLN)

STUDIA STACJONARNE
STACJONARNE
STUDIA

5 600

1 140

STUDIA NIESTACJONARNE

4 550

930

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 PLN
SPRAWDŹ ZNIŻKI NA www.kozminski.edu.pl/znizki

Zasady rekrutacji
Przy przyjęciu na studia stacjonarne uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego
z trzech wybranych przez kandydata różnych przedmiotów. Wyniki procentowe uzyskane
na egzaminie są przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:


zakres podstawowy: 1% = 1,5 punktu



zakres rozszerzony: 1% = 2 punkty

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych,
aż do wyczerpania limitu miejsc.
Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę
międzynarodową, dwujęzyczną lub zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na
punkty rekrutacyjne.
Na studia niestacjonarne kandydaci są przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń aż do
wyczerpania limitu miejsc.

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
rekrutacja@kozminski.edu.pl

Możliwości kontynuacji nauki:

Naukę można kontynuować na studiach
drugiego stopnia (magisterskich).

Kierunki i wybrane specjalności drugiego stopnia w ALK:
 Ekonomia
 Health Economics and Big Data Analytics
(w języku angielskim)
 Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim)
 Big Data Analysis (w języku angielskim)
 Zarządzanie (w języku polskim i angielskim)
 Zarządzanie w wirtualnym środowisku
 Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
 Psychologia w zarządzaniu
 Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 Prawno-biznesowa specjalność na administracji

kozminski.edu.pl/studia-magisterskie

/kozminski

/kozminskiuni

/wwwkozminskiedupl

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
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