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Program polsko-hiszpańskich dwudyplomowch studiów licencjackich
 (I stopnia) na kierunku Zarządzanie  realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych

i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Wydział Nauk  o Zarządzaniu Uniwersytetu

Pablo de Olavide z Sewilli



Organizacja programu 

I rok w ramach programu (III rok studiów) realizowany jest na
Wydziale Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania UMK w Toruniu.
Zrekrutowani do programu studenci polscy odbywają studia wspólnie
ze studentami z Hiszpanii. Na koniec III roku uzyskują dyplom
licencjata na UMK.

Wszystkie zajęcia na trzecim
 i czwartym roku prowadzone
są w języku angielskim. 

Na czas pobytu w Hiszpanii polscy
studenci otrzymują wsparcie
finansowe z programu Erasmus.

II rok w ramach programu (IV rok studiów, ekwiwalent I roku
studiów magisterskich na UMK) realizowany jest w Hiszpanii na
Wydziale Nauk o Zarządzaniu UPO z Sewilli. Polscy i hiszpańscy
studenci wyjeżdżają do Sewilli, gdzie po zdaniu wszystkich egzaminów
uzyskują título de grado (hiszpański odpowiednik licencjata).

Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Logistyka 
Prognozowanie gospodarcze
Symulacje i gry kierownicze
Biznes plan
Inwestycje i inwestowanie
Metody organizacji i zarządzania
Analiza i projektowanie organizacyjne
Społeczna  odpowiedzialność biznesu
Dynamika grup  w organizacji
Budowanie i pomiar satysfakcji pracowników
Budowanie i pomiar satysfakcji klientów
Potencjał innowacyjny  MSP
Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym 
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
Egzamin dyplomowy  na UMK

Zarządzanie finansami II
Zarządzanie strategiczne I
Zarządzanie strategiczne II
Zarządzanie operacyjne II 
Przedmiot fakultatywny II
Przedmiot fakultatywny III
Praktyka zawodowa
Projekt dyplomowy

Przedmioty fakultatywne :
Metody badań marketingowych
Zarządzanie innowacjami
Marketing sektorowy
Inicjatywy przedsiębiorcze i biznes rodzinny
Zarządzanie korporacyjne i etyka w biznesie 

I ROK PROGRAMU II ROK PROGRAMU
Przedmioty realizowane podczas programu



Co brane jest pod uwagę przy doborze
uczestników programu?

średnia ocen ze studiów (z zaliczonego I roku),
znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B1),

aktywność studencka i pozastudencka (np. aktywność w kołach
naukowych, działalność organizacyjna na rzecz wydziału, działalność
charytatywna itp.),
znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem.

Szukamy studentów, którzy:
są ambitni, pracowici, myślący o przyszłości,
chcą poznać nowych ludzi i kulturę,
chcą podszlifować swój język angielski i nauczyć się języka hiszpańskiego,
chcą zdobyć wyróżniające się na rynku doświadczenie i wiedzę,
w terminie zgłoszą się do udziału w programie wymiany studenckiej,
skompletują potrzebne dokumenty i pozytywnie przejdą rozmowę
kwalifikacyjną.

atrakcyjne i wyróżniające się na rynku
pracy wykształcenie i doświadczenie

możliwość odbycia praktyk
i zdobycia pracy w hiszpańskich

firmach podczas studiów

udoskonalenie swoich zdolności
językowych z języka angielskiego

w mowie i piśmie 
możliwość poznania hiszpańskiej

kultury 

możliwość nauczenia się języka
hiszpańskiego

możliwość poznania nowych ludzi
i przeżycia wielu niezapomnianych

chwil

uzyskanie dwóch dyplomów w dwa
lata na dwóch prestiżowych uczelniach

Korzyści płynące z udziału w
wymianie

ciepła i słoneczna pogoda

możliwość zwiedzenia pięknej
Hiszpanii



Wszystkie zamieszczone zdjęcia pochodzą ze strony UPO

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. Zgłoś zainteresowanie do koordynatorek programu i zapoznaj się ze
szczegółami wymiany.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do programu.
3. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej (pytania dotyczą: zainteresowań
oraz motywacji związanej z udziałem w wymianie).
4. Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną i zaprezentuj się z jak najlepszej strony.
5. Poczekaj na wyniki, a jak będziesz jednym z "wspaniałych", będziesz mógł się
cieszyć z udziału w programie i powoli szykować się do wyjazdu do Hiszpanii.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany udziałem w wymianie napisz do wydziałowych koordynatorek
programu lub poszukaj informacji na stronie wydziału oraz fanpage'u programu Doble Diploma.

Koordynatorkami programu są:
- ze strony polskiej:    
 Aldona Glińska-Neweś, e-mail: ajka@econ.umk.pl
 Iwona Escher, e-mail: escher@umk.pl

Informacje o Uniwersytecie Pablo de Olavide (UPO) można znaleźć na stronie: http://www.upo.es
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o Programie na fanpage'u

 - ze strony hiszpańskiej:
Cecilia Téllez Valle, e-mail: ctelval@upo.es

Doble Diploma


