
Prezentacja specjalności
International Economy and Finance 

Kierunek: Economics, II stopień studiów 



International Economy and Finance

1. Sfera realna i sfera finansowa współczesnej gospodarki otwartej 

2. Dlaczego warto studiować specjalność International Economy and 
Finance (IE&F)? 

3. Najważniejsze przedmiotowe efekty kształcenia oraz zarys programu 

4. Co wyróżnia specjalność? 

5. Absolwent specjalności 

6. Osiągnięcia Katedry Ekonomii, prowadzącej specjalność 



Sfera realna i sfera finansowa współczesnej gospodarki otwartej



Dlaczego warto studiować IE&F – wyzwania

Jak „wygrać” otoczenie międzynarodowe dla siebie i swojej instytucji?

•Zrozumieć zachodzące zmiany w otoczeniu 
międzynarodowym 
•Analizować rosnącą liczbę danych

Interpretować zjawiska i ich skutki 

Poszukiwać szans rozwojuKomunikować się z partnerami z 
innych krajów 

Zapotrzebowanie na określone kompetencje



Dlaczego warto studiować IE&F – kompetencje

Jakie kompetencje („efekty kształcenia”) możesz zdobyć? 

Wiedza 
•o zależnościach przyczynowo-skutkowych w skali mikro, makro i globalnej, 
•o przyczynach i efektach międzynarodowych powiązań międzynarodowej gospodarki i 
finansów. 

Umiejętności 
•samodzielnej analizy gospodarki krajowej i jej powiązań z resztą świata, 
•tworzenia projektów, raportów w aspekcie międzynarodowym, 
•wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w procesie analitycznym, 
•interpretacji wyników, wyciągania wniosków zgodnie z teorią ekonomii. 

Kompetencje społeczne 
•komunikacji w obcym języku i pracy w międzynarodowym zespole. 



Zarys programu IE&F

Specjalność IE&F odpowiada na zakreślone powyżej wyzwania

Wybierając specjalność, wybierasz całe studia! 
Układ przedmiotów w specjalności, na tle przedmiotów 
ükształcenia ogólnego (Basic Subjects) 
üz zakresu treści podstawowych (Main Course Subjects) 





Co wyróżnia IE&F? – najważniejsze korzyści

Możliwość studiowania po angielsku – w języku ekonomii i biznesu 
•Okazja do zdobycia tzw. Triple diploma – dyplomów 3 uczelni 

ØWNEiZ
ØWydziału Ekonomii i Prawa Università degli Studi di Macerata (Włochy) 
ØWydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Université d’Angers (Francja) 

•Zdobycie cennych doświadczeń zagranicznych

•Perspektywa poznawcza
ØGospodarki otwartej
ØWspółczesnych finansów
ØOtoczenia międzynarodowego biznesu



Absolwenci IE&F

Co po studiach na specjalności IE&F? Kontynuacja nauki na studiach doktoranckich

Praca zawodowa
•własny biznes lub
•praca na stanowisku: analityka, konsultanta lub doradcy ekonomicznego: 

üprzedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, 
üsektor finansowy i handlu zagranicznego, 
üplacówki administracyjne i badawcze w kraju i za granicą, 
üinstytucje korzystające ze środków UE, 
ü… 



Osiągnięcia Katedry Ekonomii prowadzącej IE&F

Katedra Ekonomii (KE)
• Współ/organizacja konferencji naukowych

ü Międzynarodowych: Contemporary Issues in Economy
ü Krajowych: Ekonomia i Prawo / Instytucje w Teorii i Praktyce
ü Dla studentów i doktorantów: Problemy Gospodarki Światowej

• Nagrody i wyróżnienia za publikacje naukowe pracowników KE

• Granty zdobyte przez pracowników KE

• Projekty naukowe prowadzone przez pracowników KE

• Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Toruniu, w ramach 

którego działa Sekcja Studencka, jedna z bardziej prężnych organizacji 

studenckich.

http://contemporary-issues.pl/index.php/pl/
http://instytucje.org/
http://problemygospodarki.pl/
http://ptetorun.pl/
https://www.facebook.com/PTEnaUMK/


Zapraszamy na International Economy and Finance

Katedra Ekonomii

zapraszamy na 

International Economy and Finance!!

Dziękujemy za uwagę! 

W razie pytań, prosimy o kontakt: Adam.Balcerzak@umk.pl lub m_ryczkowski@umk.pl

Dyżur na Teams: 02.07.2020, godz. 15.00-15.45
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