
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu pn. Zintegrowany Program Górnośląskiej 

Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (zadanie 1 - 

Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na Kierunku Zarządzanie w języku 

angielskim - specjalność "International Business and Tourism" (moduł 1). 

 

OPIS KIERUNKU STUDIÓW ORAZ PROFIL ABSOLWENTA 

Wydział: Wydział Zarządzania GWSH 

Kierunek studiów: Zarządzanie  

Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)  

Tryb studiów: studia stacjonarne  

Specjalność: International Business and Tourism 

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) 

Język wykładowy: angielski 

 

Opis studiów i specjalności: 

Głównym celem studiów jest przygotowanie i edukowanie studentów w zakresie 

zarządzania, stosunków międzynarodowych czy administracji. Nowoczesny program studiów 

umożliwi studentom zrozumienie  strategii marketingowego działania zarówno krajowych, 

jak i międzynarodowych firm działających we współczesnych warunkach gospodarczych. 

Umiejętności te pozwolą na rozwijanie działalności i odważne decyzje w praktyce 

gospodarczej. 

Specjalizacja jest skierowania do studentów polskich oraz międzynarodowych, którzy 

chcą uczestniczyć w wymianach międzynarodowych. Po skończeniu tej specjalności studenci 

mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia – magisterskich lub rozpocząć karierę 

zawodową w międzynarodowych przedsiębiorstwach zarówno na terenie kraju, jak i 

zagranicą, gdyż uzyskane kwalifikacje i umiejętności umożliwią dalszy rozwój zawodowy 

w anglojęzycznym środowisku biznesowym. 

W trakcie realizacji programu studiów studenci będą mieli możliwość zdawania egzaminu 

VEC (Vocational English Certificate) – międzynarodowy certyfikat potwierdzający 

znajomość praktyczną języka biznesu w różnych obszarach, m.in. zarządzania, turystyki, 

obsługi klienta, logistyki, pielęgniarstwa, fizjoterapii.  

Egzamin VEC koncentruje się na profesjonalnym słownictwie zawodowym i jest 

innowacyjnym egzaminem potwierdzającym znajomość profesjonalnego słownictwa w 

różnych zawodach popularnych na rynku pracy, a jego posiadanie zwiększa znacząco szanse 

na uzyskanie zatrudnienia w liczących się na rynku przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą. 



 

 

Profil Absolwenta: 

Osoby, które podejmując wyzwanie nauki w języku angielskim ukończą studia będą 

miały szanse na osiąganie sukcesów w życiu zawodowym w wielu obszarach. Umiejętności 

zdobyte w trakcie studiów pozwolą im na doskonałą orientację w problematyce 

międzynarodowego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, przez co będą mogli 

obejmować stanowiska doradcze w zakresie finansów, zarządzania i marketingu w kraju 

i zagranicą. Studia w międzynarodowych zespołach spowodują, że umiejętności komunikacji 

i pracy zespołowej będą owocowały sukcesami zawodowymi, a interdyscyplinarny program 

studiów otwiera przed absolwentami szerokie horyzonty. 

Rynek pracy w obecnych warunkach powoduje, że absolwent będzie przygotowany 

zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do pracy zawodowej. 

Doświadczenie zdobyte w trakcie studiów pomoże absolwentom w odnajdywaniu rozwiązań 

w trudnych sytuacjach gospodarczych. Wyzwania współczesnego świata wynikające z rynku 

pracy będą zrealizowane w trakcie interesującego  programu studiów, które oferuje GWSH. 

 

 


