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STUDIA II 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

„

Można wiele pisać o tym, co dały mi studia ekonomiczne w Akademii Leona
Koźmińskiego, lecz szczególnym aspektem wartym wspomnienia jest idealnie
przekazywana wiedza praktyczna, umożliwiająca wykorzystywanie różnego
rodzaju technik, innowacyjnych rozwiązań w życiu zawodowym, przydatna nie
tylko w obrębie zawodów ekonomiczno-finansowych. Wiedza przekazywana jest
przez wielu światowej sławy wykładowców, uczących z nastawieniem
prostudenckim. Zdecydowanie uważam, iż kierunek ekonomiczny w ALK to był
bardzo dobry wybór.
Bartosz Sowiński
Absolwent ekonomii

„
Jestem bardzo zadowolona ze studiów, które podjęłam w Akademii Leona
Koźmińskiego. Przede wszystkim uczelnia przykłada dużą wagę do wysokiego
poziomu kształcenia oraz do wyboru bardzo dobrych wykładowców, którzy dzielą
się ze studentami wiedzą zdobytą również w praktyce, np. na strategicznych
stanowiskach w międzynarodowych korporacjach i instytucjach (jak np. dr Marcin
Piątkowski czy prof. Krzysztof Kalicki). Dodatkowo wielkim plusem jest fakt, że
wiele wykładów prowadzonych jest w języku angielskim. Studia na tym kierunku
umożliwiły mi również poznanie mechanizmów działania biznesu na szczeblu
międzynarodowym.
Ewa Gęsina
Absolwentka ekonomii

INFORMACJE PODSTAWOWE
Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Tryb studiów

stacjonarne i niestacjonarne
(weekendowe)

Czas trwania studiów

2 lata

Uzyskany tytuł

magister

Język wykładowy

polski + konwersatorium w j. angielskim

Ilość punktów ECTS

min. 120

Specjalności:*
 Międzynarodowe otoczenie biznesu (MOB)
 Gospodarka, polityka, strategia (GPS)

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

Cel i specyfika programu
Celem studiów jest przygotowanie zawodowe studentów do
działania w gospodarce globalnej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach, organach
administracji publicznej, bankowości, oraz w instytucjach
i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką.
Absolwenci nie tylko posiadają pogłębioną wiedzę na temat
mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, ale także potrafią zastosować ją
praktycznie do rozwiązywania problemów decyzyjnych,
strategicznych i operacyjnych. Studenci zdobywają również
kompetencje umożliwiające prowadzenie własnej firmy,
efektywnie konkurującej na rynkach światowych.

Odbiorcy
Studia są skierowane do osób, które zamierzają podjąć
pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach bądź
instytucjach finansowych, np. na stanowisku analityka
makroekonomicznego, głównego ekonomisty firmy lub
banku, analityka strategicznego korporacji międzynarodowej.

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:
 zaawansowanej makroekonomii
 modelowania procesów gospodarczych
 roli sektora publicznego w gospodarce rynkowej
 międzynarodowego rynku finansowego
 rachunkowości międzynarodowej
 negocjacji i komunikacji w otoczeniu
międzykulturowym
 zarządzania strategicznego w wymiarze globalnym
 globalnych procesów społeczno-politycznych

Atuty kierunku ekonomia
w Koźmińskim

Dlaczego studia w Koźmińskim?

 Nowoczesny program studiów odpowiadający
wyzwaniom współczesnej gospodarki
 Podejście praktyczne bazujące na technikach
analitycznych oraz menedżerskich
 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. Kole Naukowym Rynków
Finansowych „Kapitalni”), 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

Wykładowcy

Po ukończeniu studiów z zakresu ekonomii można
podjąć pracę:
 w instytucjach finansowych – stanowiska analityka
makroekonomicznego
 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 zajmującej się badaniami potencjału
rynkowego krajów i regionów

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

17
miejsce

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).

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
 Contemporary Economics

 Specjalność MIĘDZYNARODOWE

 Symulacyjne gry decyzyjne

OTOCZENIE BIZNESU

 Modelowanie gospodarcze


















Ekonomia matematyczna
Ekonomia menedżerska
Krytyczna analiza idei
Współczesna makroekonomia
Analiza Big Data
Industrial Organization
Ryzyko w transakcjach gospodarczych
Global Economy
Sustainable Development
Prawo gospodarcze
Zarządzanie strategiczne
Ekonomia nowych technologii
Globalne procesy społeczne
Negocjacje
Metodologia projektu
Konwersatorium w języku angielskim
Seminarium magisterskie

 Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji

Zarządzanie projektami
Nadzór korporacyjny
 Marketing międzynarodowy
 Rachunkowość zarządcza



Specjalność GOSPODARKA, POLITYKA, STRATEGIA
 Good Governance
 Ewaluacja polityk publicznych
 e-Państwo
 Strategie rozwoju i bezpieczeństwo ekonomiczne
 Marketing polityczny

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,
napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

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

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


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

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: 100 PLN
SPRAWDŹ ZNIŻKI NA www.kozminski.edu.pl/znizki

Po zakończeniu studiów zapraszamy naszych absolwentów
do spotkań i działań w ramach Klubu Absolwenta ALK.

·

Zasady rekrutacji
 Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły studia licencjackie/inżynierskie/

magisterskie.
 Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej do

wyczerpania limitu miejsc.
 Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek,

który ukończyli na studiach pierwszego stopnia, lub w toku wcześniejszych
studiów zrealizowali wymagany komponent wiedzy i umiejętności.


Jeśli kandydat nie miał wcześniej w ramach studiów licencjackich przedmiotów
z dyscyplin pokrewnych do kierunku ekonomia, w trakcie rozmowy będą mu
rekomendowane sposoby uzupełnienia wiedzy.

 Terminy rozmów kwalifikacyjnych: www.kozminski.edu.pl

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 trzeciego stopnia
(doktoranckich), które w ALK są prowadzone w zakresie
zarządzania/ ekonomii/ finansów, lub na studiach
podyplomowych i MBA.
Wybrane programy studiów podyplomowych i MBA w ALK:
 Executive MBA
 MBA FINANSE
 Health Economics and Big Data Analytics
(współfinansowane z UE)
 CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy
 Handel elektroniczny
 Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców
 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach
sektora finansów publicznych

doktoranckie.kozminski.edu.pl
mba.kozminski.edu.pl
podyplomowe.kozminski.edu.pl
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