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Wybierz studia na Wydziale Ekonomicznym










Masz 4 kierunki do wyboru:
1. Ekonomia
2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
3. Biznes i Technologia Ekologiczna
4. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health
Care Technology (kierunek praktyczny, niestacjonarny)
Masz do wyboru ponad 20 nowoczesnych specjalności
Możesz studiować również w języku angielskim na
specjalności International Business

Jeśli tylko zechcesz odbędziesz część studiów za granicą
w ramach programu ERASMUS+
Masz również możliwość wyjazdu na studia do jednego z
wielu krajów świata z którym Wydział Ekonomiczny ma
podpisaną umowę dwustronną np. USA, Chiny, Japonia,
Korea, Rosja, Ukraina;
Dzięki naszej współpracy z biznesem, codziennie będziesz
w kontakcie z przedsiębiorcami

Ukończyłeś

licencjat?
na Wydziale
Ekonomicznym
znajdziesz:

studia II stopnia

Kierunki:
stacjonarne

niestacjonarne
Ekonomia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International Business
(w jęz. angielskim)

Biznes i technologia
ekologiczna

Telemedycyna i projekty
w ochronie zdrowia.
Health Care Technology

oraz
specjalistyczne
studia
podyplomowe

Kierunek: Ekonomia
Studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)
Studia doktoranckie (III stopnia) (również w jęz. angielskim)
Profilowana kierunkowo nauka dwóch języków obcych
Studia realizowane we współpracy z praktykami biznesu
Absolwenci są przygotowani do prowadzenia przedsiębiorstwa
oraz do pracy w działach: finansowych, kontrolingu, audytorskich,
handlowych, spedycyjnych, transportowych, logistycznych, IT, B+R
Szeroki wybór praktyk i staży
Nauka z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka,
laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza
danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych

Duży wybór przedmiotów w języku angielskim, np. Refinitiv
Academy, Negotiation in business, E-logistics markets, Small
business management, International management

Ekonomia: specjalności

Diagnozowanie
ekonomiczne
i funkcjonowanie
przedsiębiorstw
S/NS

Finanse
w przedsiębiorstwach
NS

Studia
II stopnia

Analityk rynku
NS

Ekonomika
transportu
i logistyka
S/NS

Polityka gospodarcza
i strategia
przedsiębiorczości
S
Innowacyjność
w gospodarce
S

E-commerce
S

S - stacjonarne
NS - niestacjonarne
* Specjalności są uruchamiane pod warunkiem zapisania się min. liczby osób wymaganych do utworzenia grupy ćwiczeniowej

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)
Możliwość studiowania wyłącznie w jęz. angielskim - na specjalności

International Business
Nowoczesny kierunek studiów, dostępny na nielicznych uczelniach
w Polsce
Uzyskanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na międzynarodowym
rynku pracy
Przykładowe stanowiska pracy: specjalista ds. eksportu/importu,
analityk finansowy, broker, doradca ds. leasingu, makler, specjalista
ds. ryzyka i analiz kredytowych, spedytor, logistyk

Zajęcia z analizy danych w unikatowym, pierwszym w Polsce,
laboratorium komputerowym Refinitiv

możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Refinitiv
Możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w University of Applied
Sciences Upper Austria Campus in Steyr

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: specjalności

International
Business
S

Międzynarodowa
ekonomia
menedżerska
S/NS

Ekonomia Unii
Europejskiej
S
S - stacjonarne
NS - niestacjonarne

Finanse
międzynarodowe
i bankowość
S

Studia
II stopnia

Biznes
międzynarodowy
(charakter
praktyczny)
NS

Międzynarodowe
strategie
marketingowe
S/ NS

Handel
zagraniczny
S/NS

Międzynarodowy
transport
i handel morski
S

* Specjalności są uruchamiane pod warunkiem zapisania się niezbędnej liczby osób wymaganych do utworzenia grupy
ćwiczeniowej

Specialization: International Business (in English)
Bachelor’s and Master’s Degree Programs in International
Business

Exceptional knowledge and expertise in strategic and global
business management

Programs address different issues of international trade and
intercultural approaches to international business

Courses: marketing for managers, operational improvement
management, business law, transportation and international
logistics, international finance, organisation behaviour

Lectures by outstanding university professors and company
practitioners, seminars, case study analysis, buzz groups and
individual supervision for students’ thesis

Kierunek: Telemedycyna i projekty
w ochronie zdrowia. Health Care Technology


Unikatowe niestacjonarne studia magisterskie
(II stopnia) o profilu praktycznym



Realizowane przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i
Administracji w ścisłej współpracy z praktykami (w tym ze
spółek medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia
oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego)



Kierunek objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego (ProUG)” – rekrutacja na WE



Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach,
instytucjach lub innych organizacjach ochrony zdrowia
w sektorze prywatnym oraz publicznym.
Zdobyte w trakcie toku studiów umiejętności, wiedza
i kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności
gospodarczej, pełnienie funkcji menadżerskich oraz pracę
w instytucjach ochrony zdrowia, również w tych
działających częściowo na rynku wirtualnym.

Kierunek: Biznes i Technologia Ekologiczna


Unikatowe stacjonarne studia magisterskie
(II stopnia)



Realizowane przez Wydział Chemii i Wydział
Ekonomiczny w ścisłej współpracy
z praktykami – rekrutacja na WE



Przygotowanie do pracy
w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej
(w działach eksploatacji, sprzedaży, rozwoju,
analiz), instytucjach finansujących ekologię
i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania
biznesu i konsultingowych

Wydział Ekonomiczny
Studia podyplomowe
 Biznes międzynarodowy
(studia w jęz. angielskim)
 Executive MBA
 Handel zagraniczny
 Marketing międzynarodowy
 Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna
 Transport i logistyka
 Wsparcie logistyczne działalności
gospodarczej
 Zamówienia publiczne

Wydział Ekonomiczny
Refinitiv Eikon Lab


Bazy Refinitiv to wiodące na
świecie źródło informacji dla
biznesu



Wykorzystywanie danych
do prac dyplomowych
i badań



Unikatowa pracownia,
pierwsza w Europie
Środkowej i Wschodniej



Dedykowane zajęcia
"Refinitiv Academy”



Możliwość uzyskania
certyfikatu Refinitiv

Wydział Ekonomiczny
Dealing room


Odtworzenie na potrzeby
studentów funkcjonującego
w bankach komercyjnych
dealing roomu – „serca banku”



Możliwość symulacji pracy
dealera rynku walutowego,
rynku pieniężnego, a także rynku
pochodnych instrumentów
finansowych



Zawieranie transakcji
walutowych

Wydział Ekonomiczny
Laboratorium OSTC


Symulator podejmowania decyzji na globalnych
rynkach finansowych



Laboratorium wyposażone w 20 stanowisk
komputerowych



Specjalne oprogramowanie umożliwiające
pracę w środowisku profesjonalnych traderów

Wydział Ekonomiczny
Laboratorium ACCA


Akredytacja Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA) oraz
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce



Specjalność Finanse w przedsiębiorstwach



Zajęcia według standardów ACCA
(przedmioty specjalizacyjne odpowiadają
przedmiotom i egzaminom ACCA na
poziomie od F1 do F9)



Komputerowe Centrum Egzaminacyjne
akredytowane przez ACCA



Możliwości rozwoju w ramach: Akademia
ACCA oraz ACCA Family Meeting



Kursy ACCA (możliwość uzyskania
dodatkowych dyplomów zawodowych)

Jesteśmy twórczy i innowacyjni
Współpraca z biznesem
Współpracujemy m.in. z:


Prace analityczne i projekty na rzecz
rozwoju regionu



Dostosowanie programów studiów
do wymogów praktyki gospodarczej



Praktyki, staże oraz wizyty studyjne



Wspólne projekty kadry
akademickiej i przedsiębiorców



Rada Ekspertów Wydziału
Ekonomicznego jako forum
współpracy



Współpraca z krajowymi
i zagranicznymi instytutami
badawczymi, parkami naukowotechnologicznymi i inkubatorami
przedsiębiorczości

Zajęcia z menedżerami
Przedsiębiorczość dla
każdego - nie ma genu
lidera

Supply management and
production planning in
SAP ERP

Umiejętności
i komunikacja ludzi
sukcesu

Tajniki praktycznej
bankowości – warsztaty
z menedżerami

Audyt wewnętrzny
i zewnętrzny

Strategiczne zarządzanie
przedsiębiorstwem
innowacyjnym warsztaty praktyczne

Poszukiwanie nowych
wyzwań biznesowych i
turystycznych w mieście
Sopot

Szczęście to nie
przypadek!

Warsztaty w firmie TSL akademia wiedzy
praktycznej

Wydział
Ekonomiczny
Organizacje
studentów

Koła Naukowe:















Elektronicznego Biznesu
Efektywnych Rozwiązań Rynkowych
Europejskie Forum Integracji
Finansów Behawioralnych
Finansów Międzynarodowych
HaZet
Innovative Ways Group
Konsylium
Logistyki
Morskie
Public Relations
Rynku Transportowego i Marketingu
Studencki Klub Biznesu
Przedsiębiorczości START-UP

Inne organizacje:
 AIESEC
 AEGEE
 Rada Samorządu
Studentów
 Erasmus Student
Network
 stowarzyszenie
studenckie

Wydział
Ekonomiczny

stypendia
sportowe
21

576
stypendiów
stypendia
naukowe
293

stypendia
socjalne
262

Wydział Ekonomiczny
Wyjazdy zagraniczne i krajowe
 Program Erasmus+:
Stypendium Erasmus+ na studia
na jednej z ponad 80 uczelni
w Europie
Praktyki zagraniczne Erasmus
Partnership



Możliwość uzyskania podwójnego
dyplomu UG oraz University of
Applied Sciences Upper Austria
Campus in Steyr



Międzynarodowa wymiana
studencka z: USA, Chinami,
Japonią, Koreą, Rosją i Ukrainą



Wymiana studencka w ramach
programu MOST

Kilka słów od naszych studentów
Udział w debatach oksfordzkich, publikacja
autorskich artykułów, wartościowe warsztaty
i szkolenia, spotkania z praktykami biznesu –
uniwersyteckie środowisko akademickie daje
szansę na rozwój. Ja ją wykorzystałam.
Paulina Bagrowska – studentka
międzynarodowych stosunków gospodarczych

Dzięki studiowaniu ekonomii na UG mogłem
zaangażować się w wiele ciekawych projektów,
wziąć udział w spotkaniach z ciekawymi
ekonomistami oraz konfrontować swoją wiedzę
z innymi. W ten sposób zdobywałem
umiejętności, które przydają mi się na rynku
pracy.
Adam Kalinowski – student ekonomii

Znasz ich? Studiowali na Wydziale
Ekonomicznym

Marcin Czajkowski
polski żeglarz, olimpijczyk
z Aten 2004 i Pekinu 2008
i wielokrotny Mistrz Polski

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczpospolitej
W latach 1995-2005

Tomasz Kloskowski
Prezes Zarządu Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha
Wałęsy

Konrad Ryczko
komentator rynków
finansowych

Aleksandra Szutenberg
dziennikarka i gimnastyczka

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Wybierz Ekonomiczny!
Wybierz Sopot!

Gdańsk
Sopot
Gdynia




Liczne imprezy kulturalne,
sportowe i festiwale muzyczne
Atrakcyjny rynek pracy

Dogodna komunikacja

Studiuj w Sopocie!
Pracuj i odpoczywaj w Trójmieście!

Wydział
Ekonomiczny
ekonom.ug.edu.pl
facebook.com
/WydzialEkonomicznyUG
#StudentWEUG

