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A  gazdaságt udomány i  k ar  a k öv et k ezı  t anu l mány i  t er ü l et ek k el
f ogl al k oz i k :

Közgazdaságtan – Bachelor  fokozat  3 év után  és mesterfok a következı 2 év után.
Specializációk: gazdaságturizmus, ingatlanpiac, pénzügy és számvitel, gazdaságfejlesztési
stratégiák, matematikai számítások és informatika a gazdaságban, e-business, gazdálkodás és
menedzsment, turizmus és rekreáció.

Menedzsment – a tanulmányokkal elérhetı a Bachelor fokozat 3 év után.
Specializációk: számviteli menedzsment , ingatlan menedzsment és kereskedelem.

Minden évben próbáljuk frissíteni kurzuskínálatunkat. A legújabb változásokról az Erasmus
koordinátorától érdeklıdhet. Diákjaink olyan órákon vehetnek részt, mint például jog,
matematika, statisztika, közgazdaságtan, ökonometria, gazdaságpolitika, agroturizmus
gazdasága, könyvelés, európai integráció, projektértékelés módszerei, új technológiák, www
dizájn, stratégiai menedzsment, marketing, arculattervezés, logisztika, szellemi tulajdon
innovációja és védelme, külkereskedelem, gazdaságelemzés, helyi gazdaság, vagyonkezelés
stb.
Ezek a tantárgyak lengyel nyelven érhetık el. Az angol kurzusok listáját megtalálhatja a
„Courses in English 20...../....”  pont alatt a következı linken:
https://ekonomia.zut.edu.pl/erasmus-plus/courses-in-english-20212022.html

Kar i naptár
téli szemeszter : október 1-jétıl január végéig
a két szemeszter között: két hét vizsgaidıszak, egy hét szünet
nyár i szemeszter : február harmadik hetétıl júniusig
a nyári szemeszter után két hetes vizsgaidıszak kezdıdik (általában június végéig tart)
a nyári szünet júliustól szeptember végéig tart
ezen felül rövidebb szünetek: Mindenszentek, Karácsony, Húsvét, az Alkotmány napja

https://ekonomia.zut.edu.pl/erasmus-plus/courses-in-english-20212022.html


Jelentkezési határ idık:
Május 31 – a téli szemeszterre vagy az egész tanévre
November 31 – a nyári szemeszterre
Legalább B1-es angol-tudás elvárás a jelentkezéshez!

A belvárosban található kollégiumban lehetıség van szállás igénylésére (körülbelül havi 125
euroba kerül).
További információ: international@zut.edu.pl

Hasznos információk : http://www.erasmus.zut.edu.pl/en,useful_information
További kérdésekkel forduljon a kar Erasmus koordinátorához, Natalia 
Oleszczyk (natalia.oleszczyk@zut.edu.pl)!


