STUDIA NS1 – MODUŁY, kier. EKONOMIA

Moduł: Biznes – Ekonomia – Biznes online
SEM. IV.
PODSTAWY BIZNESU
W ramach modułu Podstawy biznesu student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne
z zakresu funkcjonowania biznesu we współczesnej gospodarce. Moduł ten jest
przeznaczony przede wszystkim (ale nie jedynie) dla studentów, którzy planują
w przyszłości zarządzać własną firmą czy też małym bądź średnim przedsiębiorstwem
aktywnie wykorzystując możliwości, jakie oferuje współczesny Internet. W toku
realizacji edukacji studenci zapoznają się z procesem zakładania oraz symulacją
prowadzenia wybranej formy działalności gospodarczej, nabędą umiejętności
umożliwiające zdobycie przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu narzędzi
internetowych w tym w szczególności mediów społecznościowych. Komplet wiedzy
przekazanej studentom będzie stanowił skuteczne wsparcie umiejętności dynamicznego
prowadzenia z sukcesem biznesu.
Moduł Podstawy biznesu jest pierwszym z trzech etapów edukacji, stanowiących spójną
ścieżkę rozwoju umiejętności zarządzania oraz kreatywnego myślenia w nowoczesnym
biznesie. Zapraszamy studentów na dwa kolejne moduły: Ekonomia biznesu, gdzie już
zdobyta wiedza zostanie uzupełniona o treści eksperckie oraz na moduł Biznes online,
w którym studenci nabędą umiejętności praktycznej kreacji, jak i zarządzania firmą
przyszłości – wykorzystującą możliwości, jakie oferuje rzeczywistość wirtualna.
SEM. V.
EKONOMIA BIZNESU
Szczęście i intuicja to za mało, aby odnieść sukces w biznesie. Potrzebne są także wiedza
i umiejętności, które pozwalają na stworzenie udanego projektu biznesowego oraz na
aktywne uczestnictwo w rynku pracy, nie tylko po stronie pracodawcy, ale i pracobiorcy.
W czasie zajęć realizowanych w ramach modułu Ekonomia biznesu słuchacze poznają:
− zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu
gospodarczym,
− zasady gospodarowania zasobami finansowymi przedsiębiorstwa,
− kryteria i metody analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
− źródła finansowania działalności gospodarczej,
− sposoby opodatkowania przedsiębiorstw,
− podstawy kierowania zespołami pracowniczymi.
Układ przedmiotów i treści stanowi spójną całość, składającą się na kluczowe obszary
funkcjonowania biznesu.
W ramach modułu nacisk położony zostanie na nabycie przez studentów nie tylko wiedzy,
ale i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, z tego też powodu
zajęcia będą miały przede wszystkich charakter interaktywny i warsztatowy.

SEM. VI.
BIZNES ONLINE
Tematyka zajęć prowadzonych w ramach modułu Biznes Online koncentruje się na
zagadnieniach dotyczących wykorzystania możliwości jakie oferuje Internet
w działalności gospodarczej. Nieustanny, dynamiczny rozwój narzędzi internetowych jest
źródłem inspiracji, dla osób kreatywnych, poszukujących szans na osiągnięcie sukcesu w
biznesie. Mnogość aplikacji, łatwość ich tworzenia oraz powszechna dostępność dają
przedsiębiorcom możliwości wychodzenia z ofertą poza rynek lokalny, poszukiwania
nowych klientów oraz budowania globalnej świadomości marki. Według ekspertów
Ecommerce Europe, Polska posiada jeden z najszybciej rozwijających się rynków handlu
elektronicznego w Unii Europejskiej. Efektywne połączenie form prowadzenia
tradycyjnego biznesu z kanałami online stanowi dla współczesnych przedsiębiorców
wyzwanie, któremu z pewnością sprosta każdy absolwent modułu Biznes Online.
Wybierz moduł Biznes Online, nauczymy Ciebie obsługi narzędzi internetowych oraz
pokażemy rozwiązania, których zastosowanie umożliwi osiągnięcie sukcesu
w prowadzeniu własnego biznesu. Będziesz, za pośrednictwem mediów
społecznościowych sprawnie budował wizerunek marki, prowadził kampanie
marketingowe czy też wspierał procesy sprzedaży. Nauczysz się jak budować sklepy
internetowe spełniające wymogi UX.
Dowiesz się, jak projektować serwisy WWW zgodnie z wymaganiami UI oraz gdzie szukać
i w jaki sposób wykorzystać internetowe dane analityczne w celu zwiększenia
zaangażowania użytkowników w prowadzoną działalność gospodarczą.
Masz pomysł na własny biznes w Internecie - ten moduł jest dla Ciebie, razem z nami
zrealizujesz swoje plany.

