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powodów, dla których warto studiować na
Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG

10



Kierunek Zarządzenie 6 w Polsce!
Najlepszy i najwyżej sklasyfikowany

kierunek w północnej Polsce.
[ranking Perspektywy]



Dyplom włoskich i francuskich uczelni
- podwójne dyplomowanie.



Studiuj w Chinach! 
WZiE współpracuje dydaktycznie i naukowo 

z licznym chińskimi uniwersytetami.



Ponad 80 uczelni partnerskich 
z Europy  



Absolwenci kierunku Zarządzania Wydziału 
ZiE PG z najwyższym wynagrodzeniem

wśród uczelni trójmiejskich! 
 

[Ekonomiczne Losy Absolwentów 2020]



Aktywne życie studenckie! 

Wydarzenia i imprezy dla studentów: coroczny Piknik ZiE nad jeziorem,
Bal WZiE, możliwość sportowej rywalizacji ramię 
w ramię z pracownikami Wydziału w ramach Teamu Biegowego „Biega
ZiE”.  

Super atmosfera i obsługa (nawet w dziekanacie!).



Akredytacja CEEMAN
Akredytacja AMBA dla kierunku Zarządzanie
w  jęz. angielskim - jedyny w Polsce 

        z akredytacją!
Kategoria A w ocenie MNiSW
Akredytacja PKA dla kierunku Zarządzanie
(ocena wyróżniająca), Zarządzania
inżynierskiego oraz Analityki gospodarczej.
Akredytacja EMOS (European Master 

        Eurostat dla  Analityki Gospodarczej
        in Official Statistics) certyfikowana przez   

Wydział z międzynarodowymi akredytacjami 



Wydział jest członkiem
międzynarodowych organizacji:

BMDA, EFMD, PRME,
CEEMAN, AACSB.



Ścisła współpraca z biznesem – bogata oferta praktyk 
i staży dla studentów; dedykowane coroczne targi pracy 
dla Wydziału; spotkania i warsztaty z przedstawicielami 

z biznesu.



Studiuj po angielsku! 
Kierunki I stopnia:  Zarządzanie i Inżynieria danych

Kierunki II stopnia: Zarządzanie i Analityka Gospodarcza  



Kierunki na WZiE PG 
- najważniejsze

informacje





Perspektywy zatrudnienia: 
1. Sektor bankowy.
2. Sektor ubezpieczeniowy.
3. Analiza i doradztwo.
4. Założenie własnej firmy.
5. Instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe.

Przykładowe przedmioty na studiach: 
algebra liniowa, mikroekonomia, podstawy statystyki,
analiza matematyczna, makroekonomia, matematyka
finansowa i ubezpieczeniowa, rachunkowość finansowa,
statystyka matematyczna, ekonometria.

Analityka gospodarcza
(6 semestrów)
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Ekonomia
(6 semestrów)

Perspektywy zatrudnienia: 
      1.Administracja publiczna.
      2.Instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe.
      3.Doradztwo inwestycyjne.
      4.Działy finansowe przedsiębiorstw.
      5.Sektor bankowy.

Przykładowe przedmioty na studiach: 
bankowość, finanse publiczne, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, finanse przedsiębiorstw społecznych, handel
międzynarodowy, prognozowanie gospodarcze, fundusze
unijne dla przedsiębiorstw społecznych .
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 Działy IT firm, działy ekonomiczne.
 Pośredniczenie między projektującymi narzędzia
informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw.
 Szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, marketing.

Perspektywy zatrudnienia: 
1.
2.

3.

Przykładowe przedmioty na studiach: 
Communication and negotiations, essentials of micro- and
macroeconomics, essentials of accounting, artificial
intelligence, nonrelational databases, geographic
information systems, large-scale enterprise applications.

Inżynieria Danych
(7 semestrów)
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Ciekawostka: Redakcja magazynu
Harvard Business Review, prestiżowego

pisma dla menadżerów, uznała
inżynierię danych (data science) za
najbardziej atrakcyjny zawód XXI

wieku.



Perspektywy zatrudnienia: 
1.Projektowanie procesów i systemów produkcyjnych.
2.Inżynieria jakości.
3.Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie projektami.
4.Ergonomia procesów.
Bazy danych, technologie zespołów IT.

Przykładowe przedmioty na studiach: 
zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami IT w
przedsiębiorstwie, metody modelowania procesów, jakość
produktu, planowanie produktu, badania marketingowe,
planowanie transportu.

Zarządzanie inżynierskie
(7 semestrów) Unikatowy kierunek 

w Polsce!
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1.Przedsiębiorstwa produkcyjne.
Perspektywy zatrudnienia: 

2. Firmy usługowe.
3. Korporacje międzynarodowe.
4. Firmy handlowe.
5. Zarządzanie procesami.

Przykładowe przedmioty na studiach: 
Management in modern organisations, essentials of finance,
introduction to entrepreneurship, production management,
intellectual property protection, international trade.

Zarządzanie
(6 semestrów)
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Rekrutacja w pigułce 



Studia stacjonarne  od 11 maja
2021 r. (wyniki do końca lipca
2021 r.)
Studia niestacjonarne  od 6 lipca
2021 r. (wyniki do końca lipca
2021 r.)

Terminarz rekrutacji na rok
akademicki 2021/2022

W ramach jednej opłaty
kandydat może wybrać
dowolną liczbę kierunków
studiów.
Wysokość opłaty: 85 zł.

Ile wynosi opłata
rekrutacyjna?



https://pg.edu.pl/wirtualny-dzien-otwarty/wzie



Przelicznik przedmiotów podczas rekrutacji:
 

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:
 

- matematyki,
 
- przedmiotu dodatkowego,
 
- języka polskiego,
 
- języka obcego nowożytnego.

 
Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

 
W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p



Analityka gospodarcza

Ekonomia

Inżynieria Danych

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzanie

fizyka albo geografia

geografia albo historia

fizyka albo informatyka

fizyka

fizyka albo geografia

Kierunek: Przedmiot dodatkowy:



KONTAKT: 

Biuro Promocji i Organizacji WZiE PG:
promocja@zie.pg.edu.pl

Rekrutacja: 
rekrutacja@zie.pg.edu.pl

mailto:rekrutacja@zie.pg.gda.pl



