
 

 

Wszystko jest możliwe, „niemożliwe” wymaga po prostu WIĘCEJ CZASU! 

 

Jeśli marzysz, by: 

• planować transport produktów na cały świat 

• zmniejszyć poziom smogu w atmosferze 

• zaplanować nowoczesne miasto 

• zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi 

• organizować innym podróż marzeń 

• zabezpieczać nasze konta bankowe 

• doskonalić przekazywanie informacji w świecie wirtualnym 

• zostać rekinem giełdy 

• konstruować mosty albo projektować domy przyszłości 

• budować jeszcze szybsze bolidy 

• zaprojektować metro w Krakowie 

• wprowadzać innowacyjne rozwiązania drogowe 

TO KLASA BIZNESOWO - JĘZYKOWA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 

Dlaczego ten kierunek? 

Chcesz podjąć studia ekonomiczne lub językowe na uczelni polskiej lub zagranicznej, 

pragniesz w przyszłości zostać szefem własnej firmy i kreować swoje życie zawodowe.  

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach 

ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, 



logistykiem czy też prowadzić własną działalność gospodarczą– ten kierunek jest dla 

Ciebie! To innowacyjna propozycja skierowana dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje 

pasje i zainteresowania  w sytuacjach z językiem biznesu. 

Rozszerzony program nauczania od klasy pierwszej matematyki, geografii i języka 

angielskiego umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym 

z tych przedmiotów. Klasa biznesowa wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów 

planujących podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych: SGH w Warszawie, 

Uniwersytetach ekonomicznych w Poznaniu, Gliwicach, Wrocławiu czy innym mieście.  

Przedmioty kierunkowe realizowane w tej klasie uwzględniane są w procesie rekrutacji 

na wielu kierunkach, m.in: neofilologia (języki nowożytne), prawo, administracja, 

dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, historia, archeologia, kulturoznawstwo, 

stosunki międzynarodowe, administracja, etnologia, politologia, pedagogika, 

europeistyka, filozofia,  filologia angielska, geografia,   dyplomacja, turystyka 

i rekreacja, promocja i reklama, hotelarstwo, zarządzanie w rekreacji i turystyce, 

ochrona środowiska, geodezja, kartografia, transport, logistyka i wiele innych. 

 

 

 

 

 

 



 

PLANOWANE PROJEKTY: 

• zajęcia z zakresu biznesu - "Business English"' oraz „Język  w biznesie” 

• komunikacja w sytuacjach biznesowych oraz prowadzenie korespondencji 
firmowej w języku angielskim 

• wiedza z zakresu marketingu, reklamy, zarządzania finansami 

• obozy językowe, wyjazdy studyjne może do Londynu, Berlina… 

• warsztaty z pracodawcami i pracownikami Urzędów – Urząd Skarbowy, 
Powiatowy Urząd Pracy, ZUS, KRUS np. realizacja projektu edukacyjnego 
„Lekcje z ZUS” 

• zajęcia w ośrodkach akademickich 

• zajęcia zakładania własnej firmy prowadzony przez PUP 

• aktywne sprawdzanie się w prowadzeniu firmy zarządzając wirtualnym 
przedsiębiorstwem 

• warsztaty oraz wizyty w firmach lokalnych, ogólnopolskich, a nawet 
zagranicznych. 

 


