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Dla kogo? 

 Dla studentów WZiE PG i dla zagranicznych 

studentów studiujących w ramach programu 

Erasmus. 

Unikatowy charakter specjalności: 
 Zorientowanie na internacjonalizację 

 Zajęcia (wszystkie!) prowadzone w języku 

angielskim 



Dlaczego wybrać SBE&M? 

 Szansa nawiązania przyjaźni, znajomości, 
współpracy ze studentami z Niemiec, Francji, 
Włoch, Hiszpanii i innych krajów UE (26 studentów 
z Erasmusa w roku 2009/2010). 

 Praktyczna wiedza z dziedziny ekonomiki i 
zarządzania MSP (z naciskiem na funkcjonowanie 
w UE). 

 Preferencje przy ubieganiu się o stypendium 
Erasmusa na wyjazd na studia zagranicę. 

 Opanowanie fachowego angielskiego słownictwa. 

 Część wykładów jest prowadzona przez profesorów 
z zagranicznych uczelni. 
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Zakres tematyczny 

dyplomowania na SBE&M  

FOREX 

analiza płynności, sprawności działania, rentowności i zadłużenia 

sektor MSP – problemy ekonomiczne 

czynniki i bariery wzrostu MSP 

konkurencyjność MSP 

funkcjonowanie MSP 

przedsiębiorca w małej firmie  

zarządzanie MSP 

strategie MSP 

rola MSP w ekonomii 

analiza zagrożenia upadłością firm 

syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw 



ekonometryczna analiza cen, płac kursu walut, międzynarodowych   

obrotów towarowych 

analiza popytu na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne w Polsce 

integracja ekonomiczna współczesnych gospodarek 

konwergencja czy dywergencja w UE 

Euro w Polsce 

polityka regionalna 

fundusze unijne 

aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w skali makro 

rynek kapitałowy 

Zakres tematyczny 

dyplomowania na SBE&M – cd. 



Podsumowując, jeśli: 

 pociąga Cię możliwość bezpłatnego studiowania na 

zagranicznej uczelni, 

 rozważasz podjęcie pracy zgodnej ze zdobytym 

wykształceniem za granicą, 

 chcesz poznać specyfikę funkcjonowania małych i 

średnich firm, 

 poważnie myślisz o założeniu własnej firmy po 

ukończeniu studiów, 
 

WYBIERZ SBE&M ! 



SBE&M… 

…we are simply the best! 


