
SPECJALNOŚĆ MIEJSCE PRACY -  STANOWISKO 

I Ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw 
 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, własna firma 
Właściciel firmy, specjalista ds. gospodarczych, specjalista ds. 
finansowych, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. kadr 

I Rachunkowość i finanse 
przedsiębiorstw 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, własna firma, instytucje, 
urzędy 
Specjalista ds. finansowych, analityk finansowy, księgowy 

 
I Biznes elektroniczny 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji i instytucji 
aktywnych w przestrzeni Internetu, własna firma 
Specjalista ds. e-usług, specjalista ds. e-handlu, specjalista ds. Promocji 
i reklamy w Internecie, konsultant w dziedzinie e-biznesu, 
wdrożeniowiec systemów informatycznych i e-usług, właściciel 
przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Internecie. 

 
I Ekonomika pracy i zarządzanie 
kadrami 

Przedsiębiorstwa, korporacje RH, jednostki administracji 
publicznej, własna firma 
Specjalista ds. kadr i płac, specjalista w dziale RH 

 
II  Ekonomika i finanse przedsiębiorstw 
 
 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna 
firma 
Specjalista ds. finansowych, analityk finansowy, księgowy, właściciel 
własnej firmy 

 
II  Ekonomika inwestycji i nieruchomości 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna 
firma 
Menadżer, specjalista ds. inwestycji i obrotu nieruchomościami na 
rynku, specjalista ds. finansowych 

II Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna 
firma 
Specjalista ds. finansowych, analityk finansowy, księgowy, właściciel 
własnej firmy 

 
II  Gospodarowanie zasobami ludzkimi 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna 
firma 
Specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi, doradca 
personalny, specjalista ds. rozwoju zawodowego, menadżer 
personalny, właściciel własnej firmy 

 
II   Biznes elektroniczny 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji  i instytucji 
aktywnych w przestrzeni Internetu, własna firma 
Specjalista ds. e-handlu, specjalista ds. reklamy i promocji w 
Internecie, konsultant w dziedzinie e-biznesu, specjalista ds. 
komunikacji online, wdrożeniowiec systemów informatycznych i                      
e-usług, właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność                           
w Internecie  

II   Informatyka w biznesie i 
administracji 
 

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, jednostki administracji 
państwowej, organizacje i instytucje aktywne w przestrzeni 
Internetu, własna firma 
Specjalista ds. oprogramowania, specjalista ds. baz danych, 
administrator sieci i systemów komputerowych, administrator 
serwisów internetowych, administrator aplikacji e-informatycznych, 
konsultant Helpdesk, kierownik działu IT, specjalista w różnych 
dziedzinach aktywności firmy – gospodarowania zasobami ludzkimi, 
finansowymi, materialnymi 

 
II Przedsiębiorczość społeczna 

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie 
pracy, spółki non-profit, instytucje wsparcia ekonomii 
społecznej, w urzędach 
Przedsiębiorca socjalny, menadżer przedsiębiorstwa socjalnego, 
specjalista ds. zarządzania usługami socjalnymi, konsultant ds. 
ekonomii społecznej, referent ds. przedsiębiorczości społecznej 



 


