
Nauka na wydziale Międzynarodowych 
Stosunków Ekonomicznych i 

Informacyjnych Technologii  –  
Twój pewny krok w przyszłość! 

 

Kierunek «Międzynarodowe Stosunki 

Ekonomiczne» 
Szybki wzrost handlu międzynarodowego, przyciąganie 

inwestycji zagranicznych, działalność na rynku krajowym 

zagranicznych firm i inne procesy, powiązane z intensyfikacją 
stosunków międzynarodowych wymagają ekonomicznej obsługi 
tych zjawisk. Prowadzi to do zapotrzebowania na rynku pracy 
coraz większej ilości specjalistów, zdolnych do analizy praw 
rozwoju globalnego rynkowego otoczenia, posiadających 
umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych  i 
biegle posługujących się kilkoma językami obcymi; Dlatego 
obecnie zawód specjalisty ds. Międzynarodowych stosunków 

ekonomicznych uznany jest za elitarny, wysoko opłacany i 
prestiżowy. 

Przyszli specjaliści otrzymają solidną wiedzę z zakresu 
zarządzania międzynarodowego, finansów światowych, handlu 
międzynarodowego, protokołu dyplomatycznego i etykiety, 
międzynarodowych strategii rozwoju gospodarczego, 
praktycznych metod zarządzania zagraniczną działalnością 

gospodarczą. Umożliwia pracę w organach państwowych i 
organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność międzynarodową, placówkach 
międzynarodowych korporacji, przedsiębiorstwach z udziałem 
kapitału zagranicznego, w strukturach biznesowych wszystkich 
sfer gospodarki Ukrainy i innych krajów, biurach podróży, 
międzynarodowych centrach doradczych itp., a także w 

instytucjach szkolnictwa wyższego, instytucjach akademickich. 

Kirunek «Маrketing» 
Przewodnikiem współczesnego rynku jest konsument. W 

gospodarce rynkowej, gdy istnieje silna konkurencja, głównym 

zadaniem zaspokajania potrzeb konsumentów jest robić 
lepsze niż u konkurenta. Sukces firmy produkcyjnej i 
sprzedażowej w dużej mierze zależy od specjalistów od 

marketingu. 
Marketolog – to specjalista, którego zadaniem jest 

badanie rynku, opracowywanie i wdrażanie polityki 
towarowej i cenowej przedsiębiorstwa, znajdowanie 
najskuteczniejszych kanałów wymiany handlowej, 
rozwój systemu stymulowania sprzedaży, wybór metod 
reklamowych i innych rodzajów prac, związanych z 
produkowaniem  atrakcyjnych towarów i usług. ; 

zapewnieniem ich realizowania; promowanie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach 
konsumentów dla jego dalszego stałego rozwoju. 
Obowiązki marketera polegają na badaniu preferencji 
klientów i zwiększaniu obrotów firmy. 

Kierunek "Marketing" przewiduje opanowanie 
szerokiego zakresu przedmiotów związanych z ekonomią 

i przedsiębiorczością, pozwalających absolwentowi 
pracować w różnych sferach działalności gospodarczej, 
jak w działach marketingu, handlu, sprzedaży oraz na 
stanowiskach powiązanych z zarządzaniem i organizacją 
przedsiębiorstw różnych branży. 

 

Kierunek «Dziennikarstwo» 
(specjalizacja «Reklama w 

biznesie») 
Specjalista ds. Reklamy należy do  najciekawszych i 

najbardziej popularnych zawodów na współczesnym 
rynku pracy. Ten zawód łączy kreatywne i ekonomiczne 
komponenty, spełnia współczesne światowe standardy 
kwalifikacji i innowacyjne trendy w rozwoju rynku pracy, 
cieszy się stale rosnącym zapotrzebowaniem u 
pracodawców. Reklama jest motorem sprzedaży, a 

sprzedaże – to główne w działalności każdej firmy. 

Studenci zdobywają wiedzę o reklamie w połączeniu z wiedzą 
z różnych sfer działalności gospodarczej, handlowej i finansowej 
przedsiębiorstw. 

Duża część procesu kształcenia poświęcona jest zagadnieniom 
nowoczesnego biznesu, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu, 
co rozszerza zakres możliwości zatrudnienia przyszłego specjalisty. 

Zakres działań specjalistycznych w zakresie reklamy jest 
niezwykle szeroki, ponieważ planuje kampanie reklamowe i 
koordynuje działania osób zaangażowanych w produkcję reklamy - 
projektantów, copywriterów; określa ramy koncepcyjne dla rozwoju 
reklamy i public relations; przygotowuje i rozpowszechnia 

informacje na temat jakości, cech i zalet towarów i usług; opracowuje 
koncepcje produktu reklamowego; kontroluje budżet reklamowy 
organizacji; stwarza atrakcyjny wizerunek osoby lub 
przedsiębiorstwa w oczach społeczeństwa itp. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kierunek «Informatyka i informacyjne 
technologie» 

Technologie komputerowe mają znaczący wpływ na rozwój 
nauki, technologii, biznesu i wielu innych dziedzin działalności 
ludzkiej Kierunek "Informatyka i technologie informacyjne" 
umożliwia studentom zdobycie gruntownej wiedzy o nowoczesnych 
technologiach informatycznych i znalezienie ciekawej pracy w 
firmach informatycznych, w tym w outsourcingu i za granicą. 
Większość ofert dla takich specjalistów to oferty firm IT (software 

development) i innych branż przemysłu (na obsługę debugowania, 
modyfikacja istniejącego oprogramowania). 

Absolwenti mają możliwość zdobyć gruntowną wiedzę z IT-
technologii oraz ekonomii i biznesu, a zatem zdobyć pracę 
administratora systemu w dziedzinie komunikacji internetowej, 
tworzyć interesujące i przydatne programy, strony internetowe, 
modele 3D, gry komputerowe, pracować zarówno w firmach IT, jak 

i w różnych branżach gospodarki i biznesu. Ptrofesorowie wydziału 
dyplomowego mają praktyczne doświadczenie i stale komunikują się 
ze studentami nie tylko w salach lekcyjnych, ale także w Internecie. 


