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Dlaczego warto wybrać Analitykę gospodarczą?

Ø zapewnia bardzo dobrą znajomość zagadnień ekonomicznych
Ø daje przewagę konkurencyjną w postaci znajomości metod ilościowych i symulacji komputerowych w
ekonomii

Ø wpisuje się w zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów potwierdzone przez rosnącą
liczbę stanowisk analitycznych w polskich przedsiębiorstwach

Ø zajęcia na specjalności wzmacniają nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia umiejętności analityczne
Ø proces dydaktyczny koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi
zarządzania, analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania

Ø w połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie
stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich
szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji



Dlaczego warto wybrać Analitykę gospodarczą?

Øna studiach magisterskich o specjalności Analityka Gospodarcza studenci zdobędą umiejętność w zakresie
analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych
Øszczególny nacisk położony zostanie na zdolność analitycznego myślenia w połączeniu z wykorzystaniem
nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych
Østudent nabywa umiejętność efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji
rynkowych, monitoringu oraz optymalizacji procesów biznesowych, poprawnej analizy danych
Ødobrą pozycję na rynku pracy z pewnością zapewni umiejętność prognozowania zjawisk ekonomicznych w
sferze otoczenia przedsiębiorstwa oraz posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych i technikami
informatycznymi
Øabsolwenci specjalności przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze ekonomisty, specjalisty analityka
gospodarczego w przedsiębiorstwach oraz korporacjach, eksperta analizy procesów makroekonomicznych,
specjalisty w zakresie przetwarzania danych statystycznych oraz analityka finansowego w różnych
instytucjach finansowych



Co po studiach na specjalności?

Analityka gospodarcza

Możliwość podjęcia zatrudnienia na prestiżowym
oraz dobrze płatnym stanowisku:

Ø NBP
Ø Banki komercyjne, inwestycyjne oraz ich centrale
Ø Instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne
Ø Instytucje ubezpieczeniowe
Ø Doradztwo inwestycyjne
Ø Korporacje o zasięgu międzynarodowych i krajowym
Ø Instytucje naukowo-badawcze w kraju i zagranicą
Ø Przedsiębiorstwa, które potrzebują osób ze znajomością metod ilościowych



Przedmioty realizowane na module

1. Systemy informatyki gospodarczej i rachunkowości
2. Metody ilościowe w zarządzaniu projektem
3. Ekonometria stosowana
4. Matematyka finansowa
5. Ekonometria finansowa
6. Data mining i big data
7. Analiza przestrzennych zjawisk ekonomicznych
8. Prognozowanie koniunktury gospodarczej
9. Symulacje systemów ekonomicznych



Profil absolwenta specjalności

Absolwenci drugiego stopnia specjalności analityka gospodarcza są wysokiej klasy analitykami
procesów gospodarczych znajdującymi zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji
ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii
informatycznych. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i praktycznych umiejętności z łatwością
dostosowują się do wymagań rynku pracy. W szczególności, są poszukiwanymi kandydatami na
stanowiska analityków w:
- przedsiębiorstwach krajowych i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności,

firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
- agencjach badań rynku (analityk rynku sprzedaży),
- instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
- organach Unii Europejskiej

Umiejętności i wiedza zdobyta na studiach:
- Modelowanie i analiza danych biznesowych
- Modelowanie i analiza danych rynkowych
- Modelowanie i analiza danych finansowych oraz ocena ryzyka
- Wybór i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT dla biznesu



Przykładowe oferty pracy

Źródło: Pracuj.pl



Opieka merytoryczna specjalności…

Specjalnością opiekuje się Katedra Ekonometrii i Statystyki, która dodatkowo 
oferuje studentom:
ü możliwość aktywnego uczestnictwa w działalności kół naukowych: Sekcja 

Studencka Koła Uczelnianego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Koło 

Naukowe Metod Ilościowych,

ü możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych w Katedrze oraz 

publikowania artykułów w czasopismach naukowych.

WYBIERZ Specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA!
ZAPRASZAMY!

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI

https://econ.umk.pl/katedra-ekonometrii/

