
SPECJALNOŚĆ 
Przedsiębiorstwo i dyplomacja 

gospodarcza w Europie 
(Business and economic diplomacy in Europe) 

Bachelor’s degree 

Przyjdź i przekonaj się, że droga  

do sukcesu  

jest krótsza niż Ci się wydaje!  

Master’s degree 

and 



Europa u Twoich stóp! 



Wiedza  

i umiejętności  

praktyczne  

Biznes 

Dyplomacja 

Kultura europejska 

Polska – Europa – Świat! 



 zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw na 

wspólnym rynku europejskim, 

 finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym z 

funduszy unijnych, marketingu, strategii rozwoju, -

zarządzania projektami w firmach, 

 prawa dyplomatycznego, technik prowadzenia 

negocjacji, lobbingu przedsiębiorstw,  

 funkcjonowania organizacji międzynarodowych, 

krajowych i zagranicznych struktur dyplomacji 

gospodarczej. 

Specjalność dostarczy Wam 

praktycznej wiedzy z zakresu: 



Przygotujemy Was do pracy w: 
 

 w sektorze przedsiębiorstw (przedsiębiorcy i 

pracownicy firm produkcyjnych i usługowych 

podejmujących międzynarodową aktywność 

biznesową),  

 w instytucjach otoczenia biznesu (w 

charakterze konsultantów, specjalistów i 

szkoleniowców), 

 w administracji wszystkich szczebli i 

organizacjach międzynarodowych, 

 w sferze dyplomacji gospodarczej 

(wyspecjalizowany personel misji 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych, 

specjaliści ds. gospodarczych 

przedstawicielstw handlowych i  regionalnych) 

Coraz silniejsze kontakty między przedsiębiorstwami w zglobalizowanym świecie 

powodują, iż na rynku pracy  istnieje ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na 

specjalistów /menedżerów znających zasady dyplomacji gospodarczej i techniki 

negocjacji. 



Z nami zyskacie wiedzę i kompetencje 

w zakresie: 

… funkcjonowania firm wewnątrz i poza UE, 

… elementów prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, 

… posługiwania się wyspecjalizowanym językiem ekonomicznym (w 

nauce i publicystyce), 

… współczesnych międzypaństwowych i pozapaństwowych platform 

współpracy biznesowej, 

… umiejętności miękkich (interpersonalnych) –  

obok wiedzy specjalistycznej –  

najważniejszych współczesnych  

kompetencji zawodowych, 

… struktury, prawa i technik współczesnej dyplomacji. 



Schemat specjalności Przedsiębiorstwo  

i dyplomacja gospodarcza w Europie  

Przedsiębiorstwo  
i dyplomacja 
gospodarcza  

w Europie  

koło naukowe ćwiczenia 

warsztaty 

spotkania z 
praktykami 

wyjazdy 
zagraniczne 

praca własna 

Staże/praktyki w 
zaprzyjaźnionych 

instytucjach/firmach 

Warsztaty z przedstawicielem MZS na temat protokołu 
dyplomatycznego (strona praktyczna) 

Wyjazd studyjny do 
Brukseli, Strasburga, 

Luksemburga 

Przygotowywanie projektów 
współfinansowanych ze środków 

europejskich dla przedsiębiorstw i 
instytucji publicznych 

Stosunki zewnętrzne Unii 
Europejskiej z krajami trzecimi 

(AKP, Chiny, MERCOSUR) 

Przedsiębiorstwo w UE 

Budowanie strategii 
rozwoju, otwarcie firmy, 

badanie rynku pracy 

Praktyka w zakresie funduszy 
europejskich w UM, 

Praktyka w firmie DGA Optima 

indywidualne 
konsultacje/ 

seminaria 

wykłady* 

Np. zaangażowanie w 
UNYA 

Pomoc, dyskusja, 
rozmowa… 

* - opcjonalnie w języku angielskim □ - działania pozaprogramowe □ - działania programowe 

 

 

 
 
  

 



 

Wybrane 

przedmioty 

Fundusze pomocowe UE 

 Fundusze europejskie 

 Projekty europejskie  

dla przedsiębiorstw 

 Otoczenie biznesu 

Dyplomacja gospodarcza  

 Dyplomacja gospodarcza 

 Protokół dyplomatyczny 

 Dyplomacja i prawo dyplomatyczne 

 Techniki negocjacji w dyplomacji gospodarczej 

 Publicystyka ekonomiczna 

Wykłady mogą być prowadzone w języku angielskim 



Wybrane przedmioty  

Organizacja UE  

 Prawo europejskie,  

 Rynki pracy w UE 

 Polityka społeczna Unii Europejskiej  

 Handel zagraniczny UE 

 Stosunki zewnętrzne UE 

 

Przedsiębiorstwo w Europie  

 Przedsiębiorstwo w UE 

 Globalna Europa  

 Polityka gospodarcza krajów UE 

 Strategie przedsiębiorstw w biznesie 

międzynarodowym  

Wykłady mogą być prowadzone w języku angielskim 



Studia oparte na modułach 

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie 

Funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo 

międzynarodowe 

Przedsiębiorstwo w 

Europie 

Dyplomacja 

gospodarcza 

Języki obce 

I stopień 

Mikroekonomia 

Podstawy marketingu 

Prawo cywilne i 

handlowe 

Ochrona własności 

intelektualnej 

Instytucje otoczenia 

biznesu 

 

Podstawy zarządzania 

Finanse 

przedsiębiorstw 

Rachunkowość  

Statystyka opisowa 

Technologie 

informacyjne 

 

Finanse 

międzynarodowe 

Międzynarodowe 

przepływy kapitału 

 

Międzynarodowe 

transakcje 

gospodarcze 

Strategie 

przedsiębiorstw w 

biznesie 

międzynarodowym 

 

Przedsiębiorstwo na 

Wspólnym Rynku 

Europejskim 

Prawo gospodarcze 

europejskie 

Rynki pracy w UE 

 

Fundusze 

europejskie 

Projekty europejskie 

dla przedsiębiorstw  

 

Dyplomacja 

gospodarcza 

 

Protokół 

dyplomatyczny 

Publicystyka 

ekonomiczna  

 

2 języki obce na 

poziomie 

zaawansowanym 

Wykład 

specjalizacyjny w 

języku obcym do 

wyboru 

- nauczanie ogólne - nauczanie narzędziowe 

Bachelor’s degree 



Studia oparte na modułach 

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie 

Funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo 

międzynarodowe 

Przedsiębiorstwo w 

Europie 

Dyplomacja 

gospodarcza 
Języki obce 

II stopień 

Zarządzanie 

projektami 

 

Finanse 

międzynarodowe 

przedsiębiorstw 

Logistyka 

międzynarodowa 

Współczesne 

strategie 

marketingowe na 

rynkach 

zagranicznych 

Przedsiębiorczość 

międzynarodowa  

 

System ochrony 

prawnej w UE  

 

Opodatkowanie i 

strategie podatkowe 

przedsiębiorstw w 

UE 

Zarządzanie i 

ewaluacja 

projektów 

europejskich dla 

przedsiębiorstw 

 

Dyplomacja i prawo 

dyplomatyczne 

Dyplomacja kulturalna  

Wyzywania 

współczesnej Europy 

(konwersatorium) 

 

Techniki negocjacyjne 

w dyplomacji 

gospodarczej 

Publicystyka 

ekonomiczna 

 

Wykład w języku 

obcym do 

wyboru 

- nauczanie ogólne - nauczanie narzędziowe 

Master’s degree 



Stypendia, staże, praca – gdzie konkretnie? 

 Instytucje UE – np. Komisja 

Europejska, Parlament Europejski, 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 

(Warszawa) 

 Polskie placówki dyplomatyczne na 

całym świecie i agencje międzynarodowe 

 Przedstawicielstwo RP przy UE 

(Bruksela) 

 Administracja krajowa – np. Urząd 

Marszałkowski, MSZ  Dpt. Komitetu 

Integracji Europejskiej,  ministerstwa 

 Firmy konsultingowe 

(współpracujemy z DGA, ECDF, F5) 

 

 



 
 

 spotkania w CZWARTKI,  

godz. 16.30, 1328 CA 

 

 byliśmy w Brukseli  

i ponownie byliśmy – 03.2013 

 zorganizowaliśmy konferencję nt. 

prezydencji Polski w RUE   

 współpracujemy z praktykami 

biznesu, instytucji polskich i UE 

 braliśmy udział w warsztatach 

polsko-holenderskich oraz 

seminariach polsko-niemieckich 

 uczestniczymy w szkoleniach – 

protokół dyplomatyczny z 

Praktykiem,  fundusze UE 



Wyjazd studyjny do Brukseli i 

Strasburga 12-18.10.2010 r. 



Seminarium w Berlinie 
17-18.02.2012 r. 



Warsztaty ze studentami z 

Holandii 12.01.2012 r. 



ZAPRASZAMY ! 

Mamy najlepszą kadrę i najbardziej 
kreatywnych absolwentów!  

Dołącz do tego grona! 
 

Katedra Europeistyki 

1322 Collegium Altum  

61 854 33 22 sekretariat 

europa@ue.poznan.pl 

 
na: 

http://euro.ue.poznan.pl 

i 

Katedra Europeistyki UEP - 
Facebook  

 

 


