Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

globalny biznes, finanse i zarządzanie
(Governance)
1) Biznes międzynarodowy. 2) Finanse
międzynarodowe. 3) Rozwój globalny i
zarządzanie (governance).

Bachelor of Science
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

1.3. Specjalność

Global business, finance and governance
1) International Business. 2) International
Finance. 3) Global Development and
Governance.

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

2.2. Jednostka organizacyjna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

3.1. Dziedzina ISCED

0413: Zarządzanie i administracja,

0413: Management and administration,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski, język angielski,

Polish, English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę ogólną z Graduate has basic knowledge of international
zakresu finansów międzynarodowych i rynków finance and capital markets, comprehends
kapitałowych oraz podstaw finansów i
basics of finance and accounting concerning
rachunkowości w kontekście transakcji
international transactions. Graduate has
międzynarodowych. Ma wiedzę o różnych
knowledge of various entities focused on
podmiotach koncentrujących się na działalności international operations (i.e. European Union,
międzynarodowej (w tym Unii Europejskiej, firm companies etc.). (S)he understands the concept
itp.). Rozumie koncepcje międzynarodowej
of international competitiveness of national
konkurencyjności gospodarek narodowych oraz economies as well as sustainable development.
zrównoważonego rozwoju. Zna ogólne zasady Graduate knows general rules of creating and
tworzenia i rozwoju przedsięwzięć
developing international ventures, and
międzynarodowych, a także rozumie
understands legal regulations affecting economic
międzynarodowe regulacje prawne wpływające activities of different entities. Graduate is able to
na działalność gospodarczą różnych podmiotów. solve simple problems concerning entities
Umie rozwiązywać proste problemy podmiotów engaged in global activities using basic
zaangażowanych w działalność
techniques and methods of data collection within
międzynarodową przy wykorzystaniu
the field of international economics and
podstawowych technik i metod zbierania danych. management in the analysis of the world
Potrafi identyfikować czynniki wzrostu
economy and the national economies and their
międzynarodowej konkurencyjności państw i
groups. (S)he is able to identify factors affecting
przedsiębiorstw, umie przeprowadzić
international competitiveness of countries and
podstawowe transakcje międzynarodowe i
companies and is able to conduct basic
operacje logistyczne. Wykazuje umiejętność
international transactions and logistics
pracy w międzynarodowym zespole
operations. Graduate can to work in a
wielokulturowym. Potrafi komunikować się ze
multicultural team and is able to communicate
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

specjalistami w tej samej dyscyplinie i innymi
with specialists in the same discipline and other
osobami w zespole interdyscyplinarnym.
professionals in an interdisciplinary team.
Wykazuje inicjatywę oraz samodzielność w
Graduate displays initiative, self-reliance in
działalności biznesowej i posiada umiejętności business activity and negotiating skills. (S)he is
negocjacyjne. Charakteryzuje się
accountable for the work done by themselves &
odpowiedzialnością za pracę własną i innych
others. (S)he understands the basic principles of
osób. Rozumie zasady etyki (w tym zawodowej). ethics (i.e. vocational ones). (S)he is able to
Wykazuje zdolność do formułowania i
formulate and justify opinions on social &
uzasadniania sądów w sprawach społecznych i ideological issues.
światopoglądowych.
Program ma na celu przygotowanie do pracy w The students acquire skills enabling them to
środowisku międzynarodowym początkujących perform essential financial and marketing
specjalistów, którzy będą mogli być zatrudnieni analyses as required in business, governmental
w zajmujących się finansami, sprzedażą,
and non-governmental organizations. In
logistyką i marketingiem jednostkach
particular, the program aims at preparing them
organizacyjnych podmiotów biznesowych i
for entry level and junior specialist positions in
pozabiznesowych, w tym organizacji
financial, sales, logistics and marketing
pozarządowych oraz organów rządu centralnego departments of business and non-business
i samorządu.
organizations including NGOs as well as central
and local governmental entities.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Akredytacja CEEMAN (The International
Association for Management Development in
Dynamic Societies), instytucja afiliowana ENQA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- CEEMAN accreditations (The International
Association for Management Development in
Dynamic Societies), ENQA affiliated institution

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Rekrutacja w SGH na studia licencjackie w
Recruitment for first-cycle studies in Polish at the
programu studiów istotnych ze względu na języku polskim odbywa się na uczelnię, a nie na SGH Warsaw School of Economics, refers to the
kompetencje absolwenta
konkretny kierunek studiów. Kierunek wybiera university as a whole, not to a specific field of
się przed końcem I roku studiów. Double Degree study. The field of study is chosen before the end
Programme (DDP) umożliwia studentom
of the first year of studies. Double degree
stacjonarnym uzyskanie podwójnego dyplomu z programme allows the student to obtain 2
Kyungpook National University (KNU) w Korei diplomas: Kyungpook National University (KNU)
Płd. oraz Warsaw School of Economics (SGH) w in South Korea and Warsaw School of
ciągu jednego cyklu studiów.
Economics (SGH) during a single cycle of
studies.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne i niestacjonarne,
Full-part and half-part,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
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7.4. Pozostałe uwagi

kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.
Double Degree Programme (DDP) umożliwia
Double degree programme allows the student to
studentom stacjonarnym uzyskanie podwójnego obtain 2 diplomas: Kyungpook National
dyplomu z Kyungpook National University (KNU) University (KNU) in South Korea and Warsaw
w Korei Płd. oraz Warsaw School of Economics School of Economics (SGH) during a single cycle
(SGH) w ciągu jednego cyklu studiów.
of studies.

bb26c044053c8de958571bd3f3b17a36 | Data: 2019-12-12 00:22:37 | Strona 3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

