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DLA KOGO?
Dla tych, którzy chcą pracować w środowisku międzynarodowym:

 ŝ w firmach działających w różnych krajach; 
 ŝ korporacjach międzynarodowych;
 ŝ w organizacjach międzynarodowych profit i non-profit; 
 ŝ fundacjach i stowarzyszeniach;
 ŝ lub zakładając własną globalną firmę, tzw.: born global.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Studiując kierunek Zarządzanie Międzynarodowe będziesz 
wiedzieć:

 ŝ jak prowadzić działalność międzynarodową;
 ŝ na co zwracać uwagę pracując w zespołach 

multikulturowych,
 ŝ co zrobić by osiągać rezultaty tak w Polsce, jak i w Azji, 

Europie czy Ameryce
 ŝ w jaki sposób kształtować swoją osobowość i być dobrym 

menedżerem,
 ŝ na czym polega globalny podział pracy i jak z niego 

skutecznie korzystać.

CO JESZCZE ZYSKASZ?
Wiedza jest ważna, ale ważniejsze jest, w jaki sposób się uczysz, 
a u nas:

 ŝ poznasz wspaniałych ludzi podczas licznych prac w grupach 
i na wspólnych wyjazdach;

 ŝ będziesz miał więcej konwersatoriów, efektywniejszych niż 
tradycyjne wykłady i ćwiczenia;

 ŝ skorzystasz ze skomasowanych form zajęć podczas 
corocznego sympozjum;

ponad to:
 ŝ nauka jest stymulowana poprzez grupowe prace projektowe 

i seminaria z obcokrajowcami;
 ŝ zapraszamy na zajęcia praktyków, robimy projekty z firmami 

i dla firm;
 ŝ wszyscy pracownicy Katedry Zarządzania 

Międzynarodowego dbają o to, byś rozwinął siebie i swój 
potencjał.

A GDY JUŻ UKOŃCZYSZ NASZ KIERUNEK 
I ZOSTANIESZ NASZYM ABSOLWENTEM,  

ZORGANIZUJEMY 
UROCZYSTE ROZDANIE DYPLOMÓW

Niezapomniana ceremonia w togach i biretach z udziałem 
Twoich bliskich, rodziny, przyjaciół i zaproszonych gości.

CZY JUŻ CIĘ PRZEKONALIŚMY?


