Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupa Uczelni Vistula

Szanowni Rodacy,
W imieniu Grupy Uczelni Vistula mam przyjemność zaprosić Państwa, oraz waszych
bliskich do podjęcia studiów w Polsce, bez konieczności częstego przyjeżdżania do kraju.
Studia odbywają w języku polskim, co pozwala studentom nie tylko zdobywać wiedzę
i wykształcenie, ale także utrzymać kontakt z żywym językiem. Jeśli interesują się Państwo lub
wasi bliscy zagadnieniami ekonomicznymi, jednocześnie intensywnie pracujecie lub na stałe
mieszkacie poza granicami kraju, a chcielibyście Państwo otrzymać dyplom renomowanej polskiej
uczelni i studiować w języku polskim, to studia na kierunku Ekonomia, w trybie online w Akademii
Finansów i Biznesu Vistula są stworzone dla Państwa, by spełnić to marzenie, oraz podnieść swoje
kwalifikacje.
Program studiów online na kierunku Ekonomia pokrywa się z zakresem studiów tradycyjnych
i obejmuje najważniejsze zagadnienia z obszaru nauk ekonomicznych. Został dopasowany do
potrzeb rynku i opracowany przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę, w skład której wchodzą
wykładowcy akademiccy oraz eksperci i praktycy zawodu. Dzięki temu mają Państwo pewność, że
otrzymają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiedzą się, jak przełożyć ją na praktyczne
umiejętności i sukces zawodowy.
Program oparty na solidnym zrozumieniu rynku ekonomicznego pozwoli studentom funkcjonować
w zawodzie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jako pracownik międzynarodowych firm
czy instytucji, bądź właściciel własnego przedsiębiorstwa będą w stanie Państwo zastosować
w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
Specjalnie z myślą o studentach spoza granic Polski została uruchomiona specjalność Biznes
Międzynarodowy. Podstawowym celem tej specjalności jest nauczenie studentów, jak prowadzić
własną działalność gospodarczą i współpracować z rynkami międzynarodowymi. Studenci
dowiedzą się, jak funkcjonują międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak prowadzić działalność
handlową, marketingową i inwestycyjną oraz jak zarządzać kadrami. Ponadto nauczą się, jak
skutecznie negocjować i zawierać kontrakty, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych
i jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym.
Pod poniższym linkiem są dostępne informacje o ofercie studiów oraz możliwości aplikowania:
https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/studia-online/studia-online-i-stopnia/ekonomia
Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszej korespondencji do potencjalnie zainteresowanych
osób, oraz organizacji, aby mogła ona dotrzeć do jak najszerszego grona Rodaków, dając im szanse
na podnoszenie swoich kwalifikacji, utrzymania kontaktu z ojczystym językiem i spełnienia swoich
marzeń zarówno prywatnych, jak i zawodowych.
Do zobaczenia online!
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