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dla kandydatów na studia



Obszary zawodowe, 

którymi zajmują się 

absolwenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego 

we Wrocławiu:

Witaj,
w imieniu wszystkich studentów zapraszam Cię do poznania oferty edukacyjnej Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jestem przekonany, że znajdziesz kierunek odpowia-
dający Twoim oczekiwaniom i ambicjom. 

Na Uniwersytecie możesz studiować tak, jak chcesz: po polsku – czeka na Ciebie dziesięć 
kierunków, których ukończenie da Ci mocną pozycję na wymagającym rynku pracy; po an-
gielsku – kierunki związane z fi nansami, handlem międzynarodowym czy informatyką po-
mogą Ci zrealizować marzenia o pracy na globalnym rynku lub wyjechać na staż do USA, 
dzięki unikatowej inicjatywie Pennsylvania Partnerships Abroad.

Angielski pisarz J. B. Priestley powiedział, że Polacy są „żywsi niż większość ludzi i mniej 
podatni na to, by zamienić się w roboty... są bardzo odważni, wytrwali, całkiem bystrzy, 
czasami trochę zwariowani i ożywczo nieprzewidywalni”. Jeżeli odnajdujesz siebie w tym 
nieco żartobliwym opisie, dołącz do nas. Tacy właśnie jesteśmy. Oprócz studiowania, co 
oczywiste, realizujemy nasze pasje. Działające na uczelni koła naukowe i organizacje stu-
denckie dają możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań, niekoniecznie związanych 
z programem studiów, a także sprawdzenia swoich sił w działalności organizacyjnej i spo-
łecznej. Również, jako studenci zrzeszeni w Samorządzie Studentów, posiadamy realny 
wpływ na to, co dzieje się na naszej uczelni. Mamy też własną gazetę i telewizję studencką. 
Nasi studenci zdobywają mistrzostwa świata, np. CFA Research Challenge, najbardziej 
presti żowym konkursie z zakresu fi nansów na świecie.

Studiujący na Uniwersytecie Ekonomicznym mają wszędzie blisko. Dzięki położeniu w zielo-
nym, doskonale wyposażonym kampusie – od akademików i biblioteki począwszy, po klub 
i stołówki, uczelnia stwarza doskonały klimat do nauki i do życia studenckiego. Tutaj odby-
wają się Ekonomalia, tutaj wysłuchasz wykładu cenionego praktyka biznesu lub po prostu 
spotkasz przyjaciół. Dlatego Uniwersytet Ekonomiczny jest uczelnią, na której nie tylko 
chętnie się studiuje, ale także z przyjemnością powraca. 

Jednocześnie pamiętaj, że gdy już zaczniesz studiować u nas, drzwi do biura Samorządu są 
dla Ciebie zawsze otwarte. Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji, prawdziwego życia stu-
denckiego czy samego Wrocławia – zwracaj się do nas śmiało.

Przewodniczący Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Dlaczego warto studiować 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu?

Według danych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu od roku 2009 
jest najchętniej wybieraną publiczną 
uczelnią ekonomiczną w kraju.

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu zajmuje

4. miejsce w Polsce oraz 

19. miejsce na świecie 
w rankingu najaktywniejszych 
w Internecie uczelni ekonomicznych 

91%  
 pracujący absolwenci 
z dyplomem mgr

85%  
 pracownicy 
najemni

   7%  
 własna 
działalność

100 
Uniwersytet Ekonomiczny 

oferuje ponad
programów studiów 
podyplomowych i szkoleń

12 600Liczba 
studentów:

1850Liczba słuchaczy studiów 
podyplomowych:

530Liczba słuchaczy studiów 
doktoranckich:

Liczba 
absolwentów: >80000

Co szósty student studiów 
stacjonarnych jest działaczem 
– w strukturach studenckich 
zrzeszonych jest ponad 1000 osób

Na Uczelni działają 

74 organizacje studenckie 

i koła naukowe

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu na rynku pracy:

Źródło: Dział Obsługi Projektów Rozwojowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

76%  
 znaleźli pracę do 3 miesięcy     
od ukończenia studiów

75%  
 praca jest związana 
z kierunkiem studiów

84%  
 zadowolony 
z obecnej pracy

Blisko 8000 osób co roku stara się o przyjęcie 
na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

43%
kandydatów przyjętych na studia w roku 
2014 pochodzi spoza Dolnego Śląska.

Tu zdobędziesz 
dyplom Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
we Wrocławiu

Wrocław

Jelenia Góra
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● fi nanse
● sprzedaż
● operacje biznesowe
● księgowość
● technologie informatyczne
● zarządzanie projektami i programami
● własna działalność
● marketing

● HR 
● doradztwo
● inżynieria
● badania
● administracja
● media i komunikacja
● zapewnianie jakości
● rozwój przedsiębiorstwa

Wokół portali społecznościowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu skupionych jest 
ponad 70 000 użytkowników 

Średnia, miesięczna liczba odsłon 
strony internetowej Uczelni 
wynosi ponad 640 000 

Od wrocławskiego Rynku 
Uczelnię dzieli zaledwie 
2,5 km

Od najwyższego budynku 
mieszkalno-biurowego w Polsce – 
Sky Tower – Uczelnię dzieli 500 m

Kampus Uczelni oddalony jest o 750 m
od jednego z najnowocześniejszych 
Aquaparków w Europie 

4 z 10 najbardziej 
cenionych przez pracodawców 
kierunków można studiować 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu

Obszary zawodowe, którymi zajmują się absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

 25% zarabia poniżej [zł]

 25% zarabia powyżej [zł]

przeciętnie [zł]

3500
5000

8100

Zarobki absolwentów Uczelni według 
danych portalu wynagrodzenia.pl :

Źródło: www.linkedin.com
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Wydział Zarządzania,  
Informatyki i Finansów

ukierunkowanie programów kształcenia na potrzeby 
biznesu,
integracja obszarów zarządzania, finansów i informatyki,
zajęcia ukierunkowane na rozwój także umiejętności 
interpersonalnych,
wiele zajęć o charakterze praktycznym oraz liczne aktywne 
metody dydaktyczne (gry i symulacje, projekty),
dostęp do pełnych kursów e-learningowych,
elastyczność studiowania; możliwość wyboru dowolnego 
kierunku studiów II i III stopnia po uzyskaniu dyplomu 
studiów stopnia niższego,
wysoka jakość nauczania oraz wysoki prestiż wydziału, 
potwierdzony zewnętrznymi certyfikatami (m.in. ocena 
wyróżniająca dla kierunku Finanse i Rachunkowość).

�Naszym studentom oferujemy:
przyjazny dziekanat z modułem obsługi przez Internet,
płatne praktyki w ramach unijnych projektów realizowa-
nych na uczelni,
możliwość rozwijania umiejętności na spotkaniach  
z praktykami biznesu,
możliwość udziału w programach wymiany studenckich – 
ponad 150 podpisanych porozumień,
dostęp dla studentów wydziału do licencji MSDNAA  
pozwalający na legalną instalację i korzystanie, także 
w domu, z oprogramowania Microsoft,
dostęp do nowoczesnej infrastruktury informatycznej,
stypendia Rektora (dawniej stypendia naukowe) oraz 
stypendia socjalne
i wiele innych…

ZIF

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE  
ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW?

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pomo-

gły mi w przygotowaniu się do egzaminów i zdobyciu licencji 

Maklera Papierów Wartościowych i Doradcy Inwestycyjnego. 

Wiedza zdobyta podczas studiów na kierunku Finansów i Ra-

chunkowości jest dla mnie przydatna zarówno w pracy zawo-

dowej, związanej z Bankowością Inwestycyjną, jak i w życiu 

prywatnym, w zakresie finansów osobistych. W mojej opinii 

Uniwersytet Ekonomiczny jest Uczelnią rozpoznawalną przez 

pracodawców, a dyplom jej ukończenia odbierany jest jako po-

twierdzenie kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia kariery 

związanej z rynkiem finansowym.

Marcin Murawa-Świątkiewicz, Assistant Vice President, Invest-

ment Banking, Fixed Income Derivatives Trade Management 

w Credit Suisse, Doradca Inwestycyjny (423), Makler Papierów War-

tościowych (2660), absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Wy-

dziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Bardzo mile i ciepło wspominam studia na na-

szej uczelni. Ukończyli ją także mój syn i córka. 

Oni również mają wspaniałe wrażenia ze stu-

diów, ponieważ jest to wyjątkowa uczelnia. 

Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parla-

mentu UE, absolwentka kierunku Cybernetyka Eko-

nomiczna i Statystyka na Wydziale Zarządzania i In-

formatyki (obecnie Wydział Zarządzania, Informaty-

ki i Finansów).
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*Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Kuźnia Kadr 4)

WYDZIAŁ OFERUJE STUDIA NA KIERUNKACH:

I stopień

�Analityka gospodarcza
Analityk rynku
Analityk decyzji biznesowych

�Finanse i rachunkowość
Rachunkowość i auditing
Rachunkowość i podatki
Rynek fi nansowy
Zarządzanie fi nansami
Bankowość i ubezpieczenia I
Finanse i rachunkowość – program zaawansowany
(studia stacjonarne)

�Informatyka w biznesie
Systemy informacyjne w dużych korporacjach
Analityk i projektant systemów
Informatyka w usługach i administracji
Technologie baz danych i aplikacji mobilnych

�Logistyka
Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w handlu i usługach

�Zarządzanie
Menedżer kreatywny
Przedsiębiorczość w biznesie
Team leader
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

�Bachelor Studies in Finance
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Business Informatics 
(studia stacjonarne w języku angielskim)

II stopień

Analityka gospodarcza
Analityk danych ekonomicznych
Analityk procesów biznesowych

 Finanse i rachunkowość
Menedżer fi nansowy
Rynek nieruchomości
Analityka fi nansowa i zarządzanie ryzykiem
Rachunkowość zarządcza i controlling
Audyt fi nansowy i podatkowy
Rachunkowość korporacji
Rachunkowość międzynarodowa
Rewizja fi nansowa
Bankowość i ubezpieczenia II (studia niestacjonarne)
Bankowość (studia stacjonarne)

 Informatyka w biznesie
Menedżer systemów informacyjnych i IT
Big Data w biznesie
E-usługi i e-biznes

 Zarządzanie
Lean Manager
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie procesami biznesowymi
Zarządzanie strategiczne
Project Management (studia stacjonarne)
Zarządzanie projektami (studia niestacjonarne)
Business Administration (studia niestacjonarne 
– specjalność w języku angielskim)

 Logistyka
Menedżer ds. logistyki
Menedżer ds. łańcucha dostaw

�Master Studies in Finance
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Finance and Accounting
(studia niestacjonarne w języku angielskim)

�Business Administration
(studia niestacjonarne w języku angielskim)

Studia to czas podejmowania życiowych decyzji. 

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu nie tylko starają się wskazać ścież-

ki, którymi można podążać, ale także pomaga-

ją wybrać odpowiednią drogę.

Mateusz Pliszka, student Wydziału Zarządzania, Infor-

matyki i Finansów.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

ul. Komandorska 118/120 | 53-345 Wrocław | tel. 71 36 80 982 | rekrutacja@ue.wroc.pl | www.ue.wroc.pl

Opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/
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Wydział Nauk Ekonomicznych

… i co oferujemy Naszym Studentom:

wysoki poziom kształcenia w ramach kompleksowej oferty 
edukacyjnej – studia stacjonarne i niestacjonarne I, II oraz 
III stopnia (licencjackie, magisterskie, doktorskie),
akredytowane kierunki – Ekonomia, Finanse i rachunkowość, 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie,
unikalne biznesowo sprofilowane specjalności tworzone 
we współpracy z pracodawcami,
atrakcyjne i nowoczesne programy nauczania pozwalające 
nabyć umiejętności szczególnie cenione na rynku pracy 
(m.in. takie, jak komunikacja, kreatywność, praca w zespole, 
przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, kompetencje 
interkulturowe, języki),
praktyczny charakter zajęć, w tym liczne spotkania 
z osobami ze świata biznesu (seminaria, debaty, wykłady 
otwarte, wizyty studyjne, programy mentoringowe, 
coaching),
aktywne metody dydaktyczne (gry i symulacje biznesowe, 
warsztaty, projekty, pełne kursy e-learningowe), 

NE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH?

dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo- 
-dydaktycznej, w tym do zasobów Dolnośląskiego 
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, jednej 
z najnowocześniejszych bibliotek w kraju,
studia w językach obcych oraz studia za granicą  
(program wymiany międzynarodowej ERASMUS+,  
umowy partnerskie z uczelniami z USA),
płatne staże i praktyki zawodowe w ramach projektów 
unijnych realizowanych na uczelni,
stypendia Rektora (naukowe) i stypendia socjalne,
kilkanaście kół naukowych i organizacji studenckich  
(rozwój zainteresowań, dodatkowe doświadczenie, 
nawiązywanie kontaktów – NETWORKING),
efektywne wykorzystanie czasu na naukę i czasu wolnego 
w obrębie zwartego kameralnego kampusu, z szerokim 
zapleczem socjalnym (stołówki, bary, kafejki, kluby 
studenckie, obiekty sportowe, domy studenckie),  
w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum miasta,
… a także wiele innych form aktywności, pozwalających 
realizować własne pasje. 

Absolwenci oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego to 

dla wrocławskiego rynku pracy, a szczególnie sektora usług 

biznesowych, bardzo cenni kandydaci oraz pracownicy.  

Solidna wiedza i posiadane przez nich umiejętności są 

wynikiem innowacyjnego podejścia kadry naukowej oraz 

władz uczelni do kompleksowego przygotowywania stu-

dentów do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy działa-

jący na międzynarodowym rynku biznesowym szczególnie 

doceniają absolwentów UE, ponieważ wiedzą, że ich za-

trudnienie to udana inwestycja, są oni bowiem świetnymi 

pracownikami, którzy nie ustają w dążeniu do rozwoju 

własnych umiejętności i kompetencji.

Agnieszka Orłowska, Google Wroclaw Site Lead & ABSL Wro-

cław Chapter Lead, absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing 

na Wydziale Gospodarki Narodowej (obecnie Wydział Nauk Ekono-

micznych).

Studia na UE we Wrocławiu pozwoliły mi na zdobycie wie-

dzy, która stała się podstawą do pracy i dalszego rozwo-

ju zawodowego na rynku kapitałowym. Dzięki programo-

wi studiów oraz wiedzy dydaktyków z powodzeniem przy-

gotowałem się do egzaminów na maklera papierów war-

tościowych i doradcę inwestycyjnego. W mojej pracy za-

wodowej wykorzystuję także wiedzę zdobytą na zaję-

ciach z przedmiotów niezwiązanych z rynkiem kapitało-

wym.  Moją wysoką ocenę Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu potwierdzają także kontakty z innymi ab-

solwentami uczelni – ich praca i osiągnięcia są dla mnie 

najlepszą rekomendacją dla przyszłych studentów UE. 

Zbigniew Wójtowicz, prezes Zarządu Investors Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych SA, absolwent kierunku Finanse i Ban-

kowość na Wydziale Gospodarki Narodowej (obecnie Wydział Nauk 

Ekonomicznych).
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I stopień
�Ekonomia

Analityk rynku
Ekobiznes
Gospodarka publiczna

�Finanse i rachunkowość
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość spółek
Inwestycje i nieruchomości
Rynki fi nansowe
Skarbowość i podatki

�Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Biznes międzynarodowy
International business (program w języku angielskim; 
tylko studia stacjonarne)
Innowacje i przedsiębiorczość
Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej
Rynki europejskie
Zarządzanie projektami europejskimi 
(tylko studia niestacjonarne)

�Zarządzanie
Komunikacja marketingowa
Menedżer biznesu
Zarządzanie marką
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sprzedażą

�Program of Bachelor Studies in International Business
(studia stacjonarne w języku angielskim)

II stopień
�Ekonomia

Analityk rynku
Ekobiznes
Gospodarka publiczna

�Finanse i rachunkowość
Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo fi nansowe
Doradztwo podatkowe
Finanse i rachunkowość administracji rządowej 
i samorządowej
Finanse i ryzyko w opiece zdrowotnej
Finanse, podatki i rachunkowość spółek
Inwestycje i nieruchomości
Rynki fi nansowe

�Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Biznes międzynarodowy
International business (program w języku angielskim; 
tylko studia stacjonarne)
Innowacje i przedsiębiorczość
Logistyka międzynarodowa
Międzynarodowa gospodarka przestrzenna
Rynki europejskie
Turystyka w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie projektami europejskimi 
(tylko studia niestacjonarne)

�Zarządzanie
Innowacje w biznesie – projektowanie i wdrażanie
Komunikacja korporacyjna i public relations
Konsulting strategiczny
Lean management w biznesie i sektorze publicznym
Logistyka w biznesie
Marketing internetowy i e-commerce
Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej 
i społecznej (studia niestacjonarne)
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym 
Zarządzanie zasobami ludzkimi

�Program of Master Studies in International Business 
(studia stacjonarne w języku angielskim)

�Na Wydziale Nauk Ekonomicznych istnieje możliwość podjęcia 
studiów II stopnia z podwójnym dyplomem magistra. Są to:

na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze dwu-
letnie studia stacjonarne w języku angielskim z dyplomem 
magistra Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
(Master in International Economic Relations/ Specialization 
„International Business”) oraz Uniwersytetu Wileńskiego 
(Master in Management)
 na kierunku Zarządzanie dwuletnie polsko-francuskie studia 
niestacjonarne w języku polskim „Zarządzanie instytucjami 
opieki zdrowotnej i społecznej” z dyplomem magistra Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Universite Paris XIII 

WYDZIAŁ OFERUJE STUDIA NA KIERUNKACH:

Dzięki studiom na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocła-

wiu już w trakcie nauki mogłem spróbować swoich sił w roli 

przedsiębiorcy. Działałem w organizacjach studenckich, by-

łem przewodniczącym samorządu studentów, nauczyłem 

się pisać i realizować projekty, zarządzać ludźmi oraz swo-

im czasem. Mogłem się sprawdzić w roli menedżera, lidera, 

negocjatora… Co najważniejsze – ucząc się fascynujących 

rzeczy i działając  po zajęciach miałem okazję poznać wspa-

niałych ludzi, w tym moich mistrzów, przyszłych współpra-

cowników oraz Ewę – moją lepszą połówkę. 

Bartłomiej Postek, prezes Zarządu i założyciel Funmedia sp. z o.o., 

absolwent kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. Komandorska 118/120 | 53-345 Wrocław | tel. 71 36 80 982 | rekrutacja@ue.wroc.pl | www.ue.wroc.pl

Opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/
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Moja ścieżka kariery rozpoczęła się od udziału w progra-

mie stażowym Hilton Foods. W tej firmie podjąłem swo-

ją pierwszą pracę na stanowisku lider linii produkcyjnej. 

Kolejnym krokiem był roczny udział w tworzeniu oddziału 

Nestle Purina na Bielanach Wrocławskich, gdzie praco-

wałem w charakterze kierownika zmiany na wydziale 

pakowania. Aktualnie, dzięki zdobytemu doświadczeniu 

i pasji do systemu SAP, jestem konsultantem SAP w firmie 

SI-Consulting.

mgr inż. Marcin Krzysztof Mikołajczyk, absolwent Wydziału 

Inżynieryjno-Ekonomicznego (2013), Konsultanat SAP w firmie 

SI-Consulting

Wydział  
Inżynieryjno-Ekonomiczny

�Nasz Wydział daje szansę na szybkie znalezienie pracy, 
ponieważ zapewnia studentom:

uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera,
 kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i pody-
plomowych, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury 
naukowo-dydaktycznej oraz wysoko wykwalifikowanej 
kadry dydaktycznej,
 wysoką jakość kształcenia, wielokrotnie potwierdzaną przez 
Polską Komisję Akredytacyjną (PKA),
 zdobycie poszukiwanej i wysoko ocenianej przez pracodaw-
ców wielodyscyplinarnej wiedzy w przyjaznej atmosferze, 
na studiach o powszechnie uznanym poziomie nauczania,

�Wielodyscyplinarny charakter kształcenia. 
Realizowany program kształcenia łączy wiedzę merytoryczną 
z określonych dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną 
i menedżerską. Badania karier zawodowych absolwentów Wy-
działu wskazują, że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte 
przez nich w trakcie studiów są wysoko oceniane i doceniane 
przez pracodawców, co dowodzi, że absolwent Wydziału Inży-
nieryjno-Ekonomicznego jest wszechstronnie przygotowany 
do podjęcia pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki. 
Szeroka wiedza absolwentów Wydziału okazuje się szczególnie 
przydatna w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, ta-
kich jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów 
wytwórczych, produkcja, eksploatacja i usługi.

IE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE  
INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNYM?

 aktywne formy kształcenia, pozwalające na rozwijanie zain-
teresowań i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 kontakt z przedstawicielami otoczenia biznesowego,  
m. in. poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach 
(debatach) oraz prowadzonych przez nich wykładach,
 udział w płatnych programach stażowych organizowanych 
m. in. przez międzynarodowe koncerny,
 uczestnictwo w międzynarodowych programach edukacyj-
nych,
 wybór indywidualnej ścieżki kształcenia, odpowiadającej 
zainteresowaniom studenta, jak również potrzebom prakty-
ki gospodarczej.

Wydział IE uzbraja ekonomistów w wiedzę techniczną. 

To jest poważny wyróżnik tego wydziału. Lepiej rozu-

miem proces technologiczny, dlatego też lepiej reaguję 

na potrzeby klienta.

mgr inż. Katarzyna Bownik, Absolwentka Wydziału Inżynieryj-

no-Ekonomicznego (2002), Kierownik Marketingu w 3M Poland

�Nasi absolwenci zajmują stanowiska specjalistów i kierow-
ników w obszarach technologii i  techniki wytwarzania oraz 
ekonomii i zarządzania. Analiza ścieżek rozwoju zawodowego 
naszych absolwentów pokazuje, że relatywnie często obej-
mują oni stanowisko inżyniera produktu, kierują laboratoriami 
ds. jakości, a także pełnią funkcję dyrektorów zarządzających 
w przedsiębiorstwach różnych branż.
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�Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny przygotowuje do pod-
jęcia kariery naukowej (akademickiej), ponieważ oferuje 
studentom:

współpracę z wykładowcami, realizującymi znaczące projek-
ty badawcze na rzecz praktyki gospodarczej,
 współdziałanie z badaczami, których wyniki są publikowane 
w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 współtworzenie prelekcji i warsztatów m. in. w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
 uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych 
przez Wydział i Akademickie Centrum Badań i Rozwoju 
„BioR&D”,
 możliwość publikowania wyników własnych badań w wy-
działowym czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim „Nauki 
Inżynierskie i Technologie”.

�Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny zapewnia komfort 
studiowania, ponieważ oferuje:

wybór formy studiów, w zależności od preferencji studenta 
(stacjonarne lub niestacjonarne),
 dostęp do DCINiE (Dolnośląskie Centrum Informacji 
Naukowej i Ekonomicznej) – jednego z najnowocześniejszych 
i zinformatyzowanych ośrodków bibliotecznych w kraju,
 profesjonalną opiekę kompetentnych i przyjaznych pracow-
ników Dziekanatu,
 zdalne formy komunikacji z wykładowcami,
 efektywne wykorzystanie czasu na naukę i rozrywkę w ob-
rębie zwartego kampusu (stołówki, kluby studenckie, bary, 
kafejki, obiekty sportowe, akademiki),
 stypendia naukowe i socjalne,
 realizowanie własnych pasji i rozwój kompetencji interper-
sonalnych w ramach kół naukowych.

I stopień – studia inżynierskie

�Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria produktów żywnościowych
 Inżynieria produktów chemicznych
 Inżynieria ochrony środowiska
 Inżynieria bioproduktów

II stopień – studia magisterskie

�Zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedsiębiorczość i innowatyka
 Zarządzanie produkcją i usługami
 Zarządzanie rozwojem
 Zarządzanie technologią

WYDZIAŁ OFERUJE STUDIA NA KIERUNKACH:

Moja ścieżka zawodowa w Tristone Flowtech 

Poland rozpoczęła się od stanowiska spe-

cjalisty ds. planowania produkcji. W 2003 r. 

awansowałem na stanowisko Kierownika Pro-

dukcji, w 2005 objąłem stanowisko Dyrektora 

Operacyjnego. Od października 2012 r. pełnię 

funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Preze-

sa Zarządu.

mgr inż. Robert Proce, absolwent Wydziału 

Inżynieryjno-Ekonomicznego (1998), Dyrektor 

Zarządzający oraz Prezes Zarządu Tristone Flowtech 

Poland

Wybrałam Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, gdyż charak-

teryzuje się on ciekawą konwencją: łączy elementy inżynierii, 

technologii produkcji z uwzględnieniem ekonomicznego aspek-

tu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekonałam się, że kom-

pleksowość tego kierunku sprzyja zapotrzebowaniu dzisiejsze-

go rynku pracy. Dzięki różnorodności podejmowanych wyzwań 

stajemy się bardziej elastyczni, otwarci, gotowi do adaptacji.

Sylwia Zimny, studentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego wyróż-

niona w Rankingu Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR „Najlepsi z Naj-

lepszych 2014” 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

ul. Komandorska 118/120 | 53-345 Wrocław | tel. 71 36 80 982 | rekrutacja@ue.wroc.pl | www.ue.wroc.pl

Opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ie/
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Wydział Ekonomii, Zarządzania 
i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki ma szczególne osią-
gnięcia w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzi-
nach badań, jak: ekonometria i statystyka, statystyczna analiza 
wielowymiarowa, badania regionalne i euroregionalne, zarzą-
dzanie gospodarką turystyczną, makroekonomia i mikroekono-
mia, logistyka oraz zarządzanie jakością i środowiskiem. Efektem 
prowadzonej działalności są publikacje książkowe, artykuły na-
ukowe i referaty. 

EZiT

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE  
EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI?

�Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze charakteryzuje m. in.: 

wysoka jakość kształcenia,
bogata oferta języków obcych,
europejski wymiar placówki,
doskonałe warunku do rozwoju naukowego oraz  
rozwoju osobistych zainteresowań,
komfortowe warunki studiowania,
doskonałe warunki do rekreacji,
atrakcyjny system stypendialny,
możliwość zdobycia licencji i certyfikatów,
współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami  
(staże, praktyki, oferty pracy, wizyty studyjne),
wsparcie rozwoju ścieżki kariery uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych,
niskie koszty studiowania.

I stopień
�Ekonomia 

Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
Gospodarka i administracja publiczna
Rachunkowość i doradztwo finansowe

�Zarządzanie
Logistyka menedżerska
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Zarządzanie jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie 

�Turystyka: 
Spa&wellness
Turystyka w regionie
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

II stopień
�Ekonomia

Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
Gospodarka i administracja publiczna
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 

�Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw
Zarządzanie kapitałem intelektualnym 
Menedżer turystyki 
Menedżer zarządzania jakością i środowiskiem 

WYDZIAŁ OFERUJE STUDIA NA KIERUNKACH:

Informacja w CV o ukończeniu naszej uczelni to wyraźny sygnał dla 

pracodawcy – ten kandydat nie jest „konformistą”, ta osoba przed-

kłada indywidualność, osobisty kontakt z wykładowcami, budowa-

nie własnego systemu wartości – to wszystko bowiem gwarantują 

studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Wojciech Halarewicz, Vice President Communications Mazda Motor 

Europe GmbH, absolwent kierunku Ekonomia na Wydziale Gospodarki Re-

gionalnej i Turystyki (GRIT), jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki).
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�Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji 
Publicznej „PRO FUTURO”
Studenckie Koło Naukowe „Pro futuro” stwarza studentom możli-
wość zorganizowanego, zespołowego pogłębiania specjalistycz-
nej wiedzy z zakresu gospodarki samorządowej, administracji pu-
blicznej oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań naukowych. 
Tak określone cele mogą być osiągane poprzez opracowywanie re-
feratów, organizowanie sympozjów, uczestnictwo w konferencjach, 
prowadzenie badań we współpracy z innymi instytucjami. 

��Studenckie Koło Naukowe „OIKOS”
Koło Naukowe „Oikos” umożliwia nawiązanie ciekawych kontaktów 
z instytucjami i innymi kołami naukowymi w celu współpracy i wy-
miany doświadczeń naukowych. Organizuje cyklicznie Ogólnopol-
ską Studencką Konferencję Naukową „Szanse i zagrożenia gospo-
darki odpadami”, warsztaty szkoleniowe, wspólne spotkania i prace 
w grupie, umożliwiające bieżące monitorowanie szeroko rozumia-
nej gospodarki odpadami oraz zarządzania jakością i środowiskiem. 

��Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości 
„FINANSISTA” 
Koło Naukowe „Finansista” umożliwia studentom rozwijanie swo-
ich zainteresowań z zakresu fi nansów, bankowości oraz rachunko-
wości. Koło organizuje spotkania z praktykami, dzięki czemu stu-
denci mogą poznać specyfi kę pracy w wybranych zawodach zwią-
zanych z problematyką fi nansów, bankowości i rachunkowości. 

��Studenckie Koło Naukowe „ECONOMICUS”
Celem działalności Koła jest praktyczne wykorzystanie zdoby-
tej wiedzy z ekonomii, a w szczególności z dziedziny analizy eko-
nomicznej i fi nansów poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, 
dyskusje panelowe pogłębiające zdobytą wiedzę, prowadzone ba-
dania naukowe oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach na-
ukowych. Pozwalamy studentom zdobywać nowe umiejętności 
i zapewniamy profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej 
oraz szerokie spektrum możliwości. 

��Studenckie Koło Naukowe Turystyki 
Członkowie Koła Naukowego Turystyki biorą udział w konferen-
cjach naukowych w kraju i za granicą. Są również organizatora-
mi własnej studenckiej konferencji naukowej pt. „Współczesne 
problemy funkcjonowania przedsiębiorstw i regionów turystycz-
nych”. Studenci działający w Kole mają możliwość uczestnictwa 
w kursach pilotów wycieczek, dających szanse zdobycia dodatko-
wych uprawnień branżowych oraz doświadczenia zawodowego. 
Ponadto członkowie Koła wyjeżdżają na praktyki zawodowe do 
Grecji do sieci Grecotel, jak również mogą uczestniczyć corocznie 
w największych Międzynarodowych Targach Turystycznych w Ber-
linie oraz w wyjazdach do regionów i miejscowości turystycznych 
(m.in. Pragi, Czeskiego Raju, Skalnego Miasta, Szwajcarii Saksoń-
skiej i Czeskiej, Wiednia, Budapesztu, Słowackiego Raju, Tatr).

�Studenckie Koło Naukowe Zarządzania 
i Przedsiębiorczości „MERITUM”
Studenckie Koło Naukowe „Meritum” skupia się przede wszyst-
kim na praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncep-
cji zarządzania w przedsiębiorstwach, takich jak: zarządzanie za-
sobami ludzkimi, zarządzanie niematerialnymi zasobami przedsię-
biorstwa, zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, logisty-
ka, TQM, lean management, itd. Cele Studenckiego Koła Naukowe-
go „Meritum” są realizowane poprzez publikowanie efektów pracy 
naukowej członków Koła w formie referatów oraz artykułów, or-
ganizowanie sympozjów naukowych, spotkań z przedsiębiorcami 
oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

��Uniwersyteckie Koło Naukowe „AVIATOR”
Członkowie Koła Naukowego „Aviator” są organizatorami cyklicz-
nych prelekcji i spotkań z pracownikami branży lotniczej oraz Je-
leniogórskiego Aeroklubu. Organizują wizyty studyjne w instytu-
cjach i organizacjach związanych z lotnictwem i sportami lotni-
czymi. Uczestniczą także w szkoleniach i kursach szybowcowych 
i spadochronowych. Podstawowym celem Koła jest zachęcenie 
do działalności naukowej i aktywności w zakresie lotnictwa oraz 
uprawiania sportów lotniczych, szczególnie szybownictwa. Od-
ważniejszym osobom umożliwiamy uczestnictwo w szkoleniach 
skoczków spadochronowych. 

��Koło Naukowe „LoGRiT”
Koło Naukowe „LoGRiT” jest organizatorem „Giełdy pomysłów” oraz 
licznych warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nt. 
„I Ty możesz zostać Logistykiem. Wizerunek i kompetencje współ-
czesnego Logistyka”. Współtworząc Koło Naukowe LoGRiT rozwi-
jasz nie tylko swoje zainteresowania, ale i swoją karierę zawodową. 
Jeśli Logistyka jest czymś co brzmi ciekawie, przykuwa Twoją uwa-
gę, nie wahaj się, wstąp do nas, w grupie raźniej!

��Studenckie Koło Naukowe „STRATEGICZNI.PL” 
Członkowie Koła prowadzą badania na rzecz praktyki w dziedzinie 
zarządzania strategicznego. Organizują debaty, poprzez które nawią-
zują współpracę z przedsiębiorcami. Dzięki aktywności pogłębiają 
wiedzę z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania strategicznego. 

��Koło z języka angielskiego „Business English Zone”
„Business English Zone” daje studentom możliwość rozwoju swo-
ich zainteresowań biznesowym językiem angielskim oraz techni-
ką przekładu tekstów polsko-angielskich. Jeżeli chcesz poznać ję-
zyk angielski od strony praktycznego języka biznesowego i wziąć 
udział w międzynarodowych konferencjach zapisz się do nas.

��Akademicki Klub Turystyczny
Akademicki Klub Turystyczny jest organizatorem wycieczek po 
bliższej i dalszej okolicy, głównie po Sudetach oraz po czeskim 
i niemieckim pograniczu, a także organizatorem spotkań z po-
dróżnikami i ciekawymi ludźmi. Wycieczki organizowane w ra-
mach AKT to bardzo dobra zabawa.

KOŁA NAUKOWE NA WYDZIALE EZiT

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

ul. Nowowiejska 3 | 58-500 Jelenia Góra | tel. 75 75 38 202 | ezit.ue.wroc.pl

Opisy specjalności dostępne na stronie: www.ezit.ue.wroc.pl
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Koło Naukowe Analizy Finansowej Analyst
Koło Naukowe „Audytor”
Koło Naukowe Rachunkowości Zarządczej „Controller”
Koło Naukowe Biznesu Elektronicznego Elektron
Koło Naukowe Przedsiębiorczości LIDER
Koło Naukowe Logistyki Logis
Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą „Logos”

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „ALIQUANTA” 
Koło Naukowe Bankowości „BANKIER” 
Koło Naukowe Badań Rynków i Konkurencji „BRIK” 
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego „CARGO” 
Koło Naukowe Design Thinking
Koło Naukowe Doradztwa Podatkowego 
Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej „EXECON” 
Koło Naukowe Marketingu „FOKUS” 
Koło Naukowe Ekonomii Behawioralnej „HEURIS” 
Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „HOSSA PROCAPITAL” 
Koło Naukowe Innowacyjności i Przedsiębiorczości 
„INNOACTIVE” 

Akademicka Grupa Fotograficzna
Koło Naukowe Biotechnologii Żywności
Koło Naukowe Chemików
Koło Naukowe Analizy Sensorycznej
Koło Naukowe Młodych Inżynierów

Koło Naukowe Zarządzania Kadrami „Persona”
Koło Naukowe Nieruchomości „Property”
Koło Naukowe Kaizen
Koło Naukowe Zarządzania Produkcją
Koło Naukowe Zarządzania Projektami
Koło Naukowe Podatki
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego

Koło Naukowe Ekonomii i Kultury Krajów 
Hiszpańskojęzycznych ¡OLÉ! 
Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „PRAXIS” 
Koło Naukowe Marketingu i Zarządzania „proMOTION” 
Koło Naukowe Historii Gospodarczej i Społecznej „SAECULA” 
Koło Naukowe Zintegrowanych Systemów Informatycznych 
„SAPer” 
Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego „STRATEG” 
Koło Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji 
i Kierownictwa 
Koło Naukowe Zarządzanie Projektami

Koło Naukowe VISTA
Koło Naukowe Zarządzania Jakością Qualiteam
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HaReM”
Koło Naukowe Młody Adept
Koło Naukowe Marketingu i Badań Marketingowych

KOŁA NAUKOWE NA WYDZIALE ZIF

KOŁA NAUKOWE NA WYDZIALE NE

KOŁA NAUKOWE NA WYDZIALE IE

Organizacje studenckie i koła naukowe 

uczą współpracy, umożliwiają weryfikację 

wiedzy i umiejętności na każdym etapie 

realizowania projektu.

Absolwent

Opisy kół naukowych dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/

Opisy kół naukowych dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

Opisy kół naukowych dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ie/
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I MENTORING

DORADZTWO 
ZAWODOWE

STAŻE  
I PRAKTYKI 

PROGRAMY 
WYMIANY 
KRAJOWEJ

WIZYTY  
STUDYJNE

PROGRAMY 
WYMIANY 

MIĘDZYNAROWEJ

EKONOMICZNY 
UNIWERSYTET 
DZIECIĘCY

SZKOLENIA

STUDIA 
PODYPLOMOWE

STUDIA MBA

UNIWERSYTET 
 III WIEKU

STUDIA I STOPNIA  
(LIC. INŻ.) STACJONARNE 
I NIESTACJONARNE

STUDIA II STOPNIA  
(MGR) STACJONARNE 
I NIESTACJONARNE

STUDIA III STOPNIA  
(DR) STACJONARNE 
I NIESTACJONARNE

PROGRAM 
ABSOLWENT

MBA

st. 2

st. 3

st. 1
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Zasady rekrutacji  
i przeliczania punktów

�Wydział Nauk Ekonomicznych: 
język obcy nowożytny
matematyka
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, histo-
ria, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, 
biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura 
antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki.

�Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny:

język obcy nowożytny
matematyka
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, 
historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, 
chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia.

�Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze: 

język obcy nowożytny 
matematyka lub język polski
oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski 
(jeżeli nie został wybrany wyżej),matematyka (jeżeli 
nie została wybrana wyżej), geografia, historia, wiedza 
o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, 
informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, 
historia muzyki, historia sztuki.

�Na kierunki prowadzone w języku angielskim obowiązują 
te same przedmioty kwalifikacyjne, a język obcy nowożyt-
ny to obowiązkowo język angielski zdawany na poziomie 
rozszerzonym.

�Podstawą rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia 
jest dyplom ukończenia co najmniej studiów I stopnia 
oraz wynik testu kwalifikacyjnego. 

�Kandydatów na studia obcojęzyczne II stopnia obo-
wiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna lub test 
pisemny w języku, w którym prowadzone są studia.

�Przyjęcia na studia niestacjonarne I i II stopnia 
prowadzone są w trybie wolnego naboru 

�Więcej na stronie: www.rekrutacja.ue.wroc.pl 

PODSTAWĄ KWALIFIKACJI NA STUDIA 
STACJONARNE I STOPNIA JEST SUMA 
PUNKTÓW Z TRZECH PRZEDMIOTÓW 
ZDAWANYCH W CZĘŚCI PISEMNEJ 
EGZAMINU MATURALNEGO. 
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�Zasady przeliczania punktów dla kandydatów, którzy: 

❸  nie zdawali przedmiotów kwalifi-
kacyjnych na egzami nie matural-
nym, podstawą kwalifikacji są oceny 
ze świa dectwa ukończenia szkoły śred-
niej (matura 2005–2016) lub świadec-
twa dojrzałości (matura do 2004 roku), 
prze liczone na punkty kwalifikacyjne 
zgodnie z wartościami zamieszczonymi 
w punkcie 2) i pomnożone przez 0,3. 

❶  zdawali przedmioty kwalifikacyjne 
w części zewnę trznej (pisemnej) 
egzaminu maturalnego (matura 
2005–2016), podstawą kwalifikacji są 
wyniki matury (punkty procentowe) 
przeliczone na punkty kwalifikacyjne 
w ten sposób, że dla kandydatów na 
studia w języku polskim, każdy punkt 
procentowy na poziomie podstawo-
wym rów ny jest 0,5 punktu kwalifika-
cyjnego, a każdy punkt procen towy na 
poziomie rozszerzonym równy jest 1 
punktowi kwalifikacyjnemu. 

❷  zdawali przedmioty kwalifikacyj-
ne na egzaminie ma turalnym (ma-
tura do 2004 roku), podstawą kwa-
lifikacji są oceny z matury pisemnej 
przeliczone na punkty kwalifikacyj-
ne zgodnie z zamieszczonymi poniżej 
wartościami: 

Ocena 
celująca    100 pkt. 
bardzo dobra   80 pkt. 
dobra    55 pkt. 
dostateczna   30 pkt. 
dopuszczająca    12 pkt. 

Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycz-
nych w części pisemnej z języka obcego zdawanego  
na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1,5. 
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Studia doktoranckie / MBA

STUDIA  
DOKTORANCKIE

�Studia (w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonar-
nych) prowadzone są na wszystkich wydziałach uczelni:

Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
Wydziale Nauk Ekonomicznych
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze

�Więcej informacji na: www.ue.wroc.pl/doktoranci/

MAGISTERSKIE STUDIA 
MENEDŻERSKIE  
(EXECUTIVE MBA PROGRAM)

Oferta adresowana do absolwentów krajowych i zagranicz-
nych szkół wyższych, dowolnych kierunków studiów, legity-
mujących się praktyką zawodową typu menedżerskiego
Studia trwają cztery semestry i kończą się napisaniem pracy 
magisterskiej oraz egzaminem magisterskim
Program  realizowany jest (opcjonalnie) w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej 

�Więcej informacji na: www.mba.ue.wroc.pl/
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Centrum Kształcenia 
Ustawicznego

Osobom z wykształceniem wyższym (co najmniej na po ziomie 
studiów licencjackich lub inżynierskich) proponu jemy dwuse-
mestralne studia podyplomowe z zakresu: rachunkowości i con-
trollingu, finansów i podatków, infor matyki, zarządzania, a także 
rozwoju kompetencji mene dżerskich i interpersonalnych. 

Każdego roku w ofercie znajduje się blisko 80 kierunków studiów 
podyplomowych, w tym wiele interesujących nowości. Wybrane 
kierunki realizowane są we współpracy z renomowanymi firma-
mi, m.in. takimi jak HP, IBM, PwC, Sitech i VW. Dostępne są rów-
nież programy w całości prowadzone w języku angielskim. 

�Oto powody dla których warto nas wybrać: 
innowacyjne programy studiów 
praktyczne zajęcia 
komfortowe warunki nauki 
konkurencyjne ceny 

�Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu wybiera rocznie blisko 1800 słuchaczy. 
Aż 94% z nich poleciłoby naszą ofertę znajomym. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje również 
szko lenia i kursy dokształcające. Są to krótkie formy 
dydak tyczne, których adresatami są wszyscy, bez 
względu na posiadane wykształcenie i doświadczenie. 
Oferta szkoleniowa obejmuje ponad 100 propozycji 
kursów zgrupowanych w 18 obszarach tematycznych. 
Istnieje również możliwość budowy indywidualnych 
programów szkoleniowych złożonych z poszczególnych 
kursów. 

�Uczestnicy naszych szkoleń cenią sobie przede wszystkim: 
warsztatowe formy zajęć 
atrakcyjne ceny 
współpracę z biznesem 
komfortowe warunki nauki 

Zapraszamy również klientów instytucjonalnych, przedsię-
biorstwa i jednostki sektora publicznego, dla których przy-
gotowujemy studia podyplomowe i szkolenia zamawiane, a tak-
że programy rozwoju kadry menedżerskiej. Naszymi klientami 
jest wiele renomowanych firm i instytucji. 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU ZAPRASZA  
TAKŻE NA STUDIA PODYPLOMOWE ORAZ SZKOLENIA 

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta dostępna już po ukończeniu 3-letnich studiów 
licencjackich 
Oferta obejmuje około 80 kierunków studiów podyplomo-
wych z zakresu: rachunkowości i controllingu, finansów 
i podatków, informatyki, zarządzania, rozwoju kompetencji 
menedżerskich i interpersonalnych
Programy opracowywane są wspólnie z przedstawicielami 
praktyki biznesu 

�Więcej informacji na: www.podyplomowe.ue.wroc.pl/

SZKOLENIA 

Szkolenia adresowane są dla wszystkich osób chcących 
rozwijać swoje kompetencje zawodowe
Oferta szkoleń obejmuje ponad 110 propozycji kursów 
(obejmujących od 8 do 40 godz. dydaktycznych) zgrupowa-
nych w 18 obszarach tematycznych
Kadrę tworzą sprawdzeni trenerzy – doświadczeni 
pracownicy uczelni i przedstawiciele praktyki
W każdym semestrze oferujemy kilkanaście wybranych 
szkoleń z rabatem 50%

�Więcej informacji na: www.szkolenia.ue.wroc.pl/

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

ul. Kamienna 43 | tel. 71 36 80 949 | www.podyplomowe.ue.wroc.pl | www.szkolenia.ue.wroc.pl
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Biblioteka oferuje pracownikom i studentom UE oraz wszystkim 
zainteresowanym dostęp do zbiorów tradycyjnych i zaso bów 
elektronicznych, bezprzewodowy Internet oraz kom pleksową 
informację naukowo-ekonomiczną. Biblioteka mieści się w bu-
dynkach U i W na terenie kampusu. W budynku U znajduje się 
Wypożyczalnia oraz Strefa Wolnego Dostępu, gdzie do dyspo-
zycji czytelników jest ponad 200 tys. woluminów ułożonych te-
matycznie książek i czasopism, 290 miejsc do pracy naukowej, 
21 kabin pracy indywidualnej i grupowej, 60 komputerów, ska-
nery, sprzęt dla osób niepełnosprawnych oraz automaty do sa-
modzielnego wypożyczania i zwrotów. W budynku W mieści się 
Ośrodek Informacji Ekonomicznej z Czytelnią Europejską (Cen-
trum Dokumentacji Europej skiej), sale seminaryjno-konferen-
cyjne oraz laboratoria komputerowe. 

Biblioteka Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 

�Zbiory biblioteki: 
433 tys. woluminów zbiorów tradycyjnych 
22 tys. tytułów czasopism online 
ok. 2 mln tytułów książek elektronicznych 
77 baz danych 

Biblioteka jest czynna codziennie. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
�www.bg.ue.wroc.pl
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Studium Języków Obcych

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie 
z obowiązującym programem studiów, uczą się dwóch języków 
obcych, wybierając spośród języków: 

angielskiego 
niemieckiego 
francuskiego 
rosyjskiego 
hiszpańskiego 
włoskiego 

Studium Języków Obcych prowadzi również zajęcia z ję zyka 
polskiego dla studentów obcokrajowców i współ uczestniczy 
w organizacji lektoratów języka chińskiego i japońskiego. 
Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Języ-
kowego, grupy na zajęciach językowych tworzone są na sześciu 
poziomach zaawansowania, od A1 do C2. 
Zajęcia z języka ogólnego i specjalistycznego (język eko-
nomiczny) SJO prowadzi w ramach studiów stacjonarnych i nie-

stacjonarnych na wszystkich wydziałach naszej uczelni. Jeste-
śmy uznanym ośrodkiem egzaminacyjnym na Dolnym Śląsku 
i w całej Polsce. Posiadamy licencje na przeprowa dzanie mię-
dzynarodowych egzaminów językowych, takich prestiżowych 
instytucji, jak: 

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa 
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa 
Instytut Cervantesa 
Instytut Goethego 
Uniwersytet dla obcokrajowców w Perugii 
Cambridge ESOL 

Współpracujemy także z innymi ośrodkami egzaminacyj nymi, 
takimi jak: Cambridge, Instytut Puszkina w Moskwie czy Insty-
tut Kultury Włoskiej. 

�www.sjo.ue.wroc.pl 

�Z nami zdasz egzaminy: 

z języka angielskiego  – CAE, FCE, PET, SEFIC, EFB, EFA, EFT; 

z języka francuskiego  – CFP, DFA; 

z języka hiszpańskiego  – DELE; 

z języka niemieckiego  – ZD, ZMP, ZdfB, PWD, Test DaF;

z języka rosyjskiego  – RBC;

z języka włoskiego  – CELI. 
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Studium prowadzi zajęcia w ramach dwudziestu dyscy plin spor-
towych. Należą do nich: aerobik, badminton, koszykówka, piłka 
ręczna, nożna, siatkowa, pływanie, ćwiczenia siłowe, tenis ziem-
ny i stołowy, unihokej, wspi naczka skałkowa, taniec towarzyski, 
turystyka rowerowa, trójbój siłowy, jazda konna, lekkoatletyka, 
narciarstwo, snowboard, łyżwiarstwo. 
Studium wraz z AZS organizuje także zawody uczelniane 
i międzyuczelniane oraz mistrzostwa Polski szkół wyższych 
ekonomicznych, ligi międzyuczelniane, turnieje ogólnopol skie 
i międzynarodowe. 

Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu

Studium ma nowoczesną bazą sportową, na którą skła-
dają się dwie sale do gier zespołowych, sala do aerobiku, sala 
wyposażona w ściankę wspinaczkową, siłownia, sala rehabilita-
cyjna, kryty basen. Przy klubie uczelnianym AZS działa profes-
jonalna sekcja tenisa stołowego, której członkowie uczestniczą 
w ekstraklasie i pierwszej lidze narodowej. 

�www.swf.ue.wroc.pl
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Głównym celem Biura jest pomoc studentom i absolwen tom 
uczelni w sprawnym poruszaniu się po lokalnym, ogólnopol-
skim, a także europejskim rynku pracy. Studenci i absolwenci, 
przy planowaniu ścieżki kariery, określaniu potencjału i predys-
pozycji zawodowych oraz zarządzaniu karierą zawodową, mogą 
skorzystać z pomocy doradców kariery, coachów i psychologa. 
Czekają na nich także kon sultacje dokumentów aplikacyjnych, 

Biuro Karier  
i Promocji Zawodowej

symulacje rozmów kwalifikacyjnych, warsztaty i szkolenia. Biu-
ro posiada ofer ty pracy, praktyk oraz staży dla studentów i ab-
solwentów. Dwa razy do roku Biuro organizuje na uczelni Targi 
Pracy „Spotkania z pracodawcą”, a oprócz nich prezentacje firm 
i spotkania rekrutacyjne. 

  www.biurokarier.ue.wroc.pl

Biuro Karier i Promocji  
Zawodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 
jest drugim najlepiej 

ocenianym przez studentów 
uczelni ekonomicznych biurem 

karier w Polsce.
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Kameralny kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu zlokalizowany w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko cen-
trum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom. 
Wiele projektów studenckich weszło na stałe do kalendarza 
wydarzeń kulturalnych miasta. 
Budynki Uczelni, akademiki, centrum sportowe (z basenem, 
siłownią i ścianką wspinaczkową), księgarnia i biblioteka znaj-
dują się obok siebie. Student nie musi przemieszczać się w inne 
rejony miasta. 
Teren i obiekty dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 
Kampus usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Aqua-
parku, centrów handlowych, kina oraz dworca PKP i PKS.

KAMPUS

Kampus Uniwersytetu 
Ekonomicznego  

we Wrocławiu dzieli  
15 minut drogi  

pieszo od dworca PKP
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  Dział Obsługi Projektów Rozwojowych to samofinansująca 
się jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, któ-
rej celem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój 
Uczelni. Pracownicy DOPR zajmują się zarówno aplikowaniem 
o środki, jak i realizacją projektów miękkich. Od roku 2008 DOPR 
pozyskał ponad 16 mln euro z Euro pejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Programu Uczenia się przez całe życie. Projekty 
DOPR zakładają wzmocnienie potencjału rozwojowego Uczelni 
poprzez szereg form wsparcia skierowanych do studentów, pra-
cowników nau kowo-dydaktycznych i administracji Uczelni oraz 
osób spoza społeczności akademickiej. 

�Projekt Modern University in Modern Europe (źródło finan-
sowania Program Leonardo da Vinci) to międzyna rodowy trans-
fer innowacji w dziedzinie kształcenia za wodowego dla osób 
z dużym doświadczeniem zawo dowym zatrudnionych w sek-
torze publicznym. Głównym celem projektu jest wypracowa-
nie rozwiązań w zakresie intermentoringu osób z różnych grup 
wiekowych. Pro jekt realizowany jest we współpracy z partnera-
mi z Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Grecji, Włoch oraz Węgier. 

Więcej informacji: www.mume.eu 

�Projekty Integracja europejska dla najmłodszych oraz Być 
odpowiedzialnym Europejczykiem (źródło finanso wania 
Program Jean Monnet) to propozycje dedykowane nauczycie-
lom i uczniom szkół podstawowych. Celem obu projektów jest 
wypracowanie i upowszechnienie nowo czesnych przewodni-
ków dydaktycznych wprowadzających tematykę Unii Europej-
skiej do nauczania. Ich zaletą jest interdyscyplinarny charakter 
i ciekawy, aktywizujący uczniów sposób realizacji zajęć. Mate-
riał zawarty w prze wodnikach odpowiada założeniom progra-
mowym wyma ganym na pierwszym oraz drugim poziomie 
edukacyjnym. Publikacje dostępne są nieodpłatnie na stronach 
inter netowych. 

Więcej informacji: www.uedlanajmlodszych.ue.wroc.pl 

  Projekt Kuźnia Kadr IV (źródło finansowania EFS) to najwięk-
szy projekt rozwojowy Uczelni realizowany w latach 2011–2015. 
Głównym jego celem jest wspar cie studentów i absolwentów 
UE we Wrocławiu w do brym przygotowaniu do wejścia na ry-
nek pracy. Cel ten osiągany jest poprzez dostosowanie oferty 

ny. Do budynków przylegają tereny, na których istnieje możli-
wość zorganizowania grilla, im prez kulturalnych i kina letniego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie domów studenckich znajdują się 
również: boisko do siatkówki, basen, lodowisko, korty teniso-
we, park. 

�www.ds.ue.wroc.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dysponuje dwo ma, 
zlokalizowanymi na kampusie uczelni, domami stu denckimi, 
oferującymi łącznie 1200 miejsc. Są to: 

„Ślężak” przy ul. Ślężnej 33 
„Przegubowiec” przy ul. Kamiennej 35 

W obiektach znajdują się sale telewizyjne, stoły bilardowe oraz 
do gry w tenisa stołowego, siłownie, czytelnie, pokoje do nauki, 
rowerownie, pralnie samoobsługowe i kuchnie. Do dyspozycji 
mieszkańców są również bufety, salon fry zjerski oraz kosmetycz-

DOMY STUDENCKIE 
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Organizacje studenckie

Dla osób, które chcą tworzyć największe projekty na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym oraz pomagać codziennie studentom 
i współpracować z uczelnią, polecamy Samorząd Studen-
tów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W jego 
skład wchodzi siedem komisji: Administracja, Finanse, Wizeru-
nek i Promocja, Dydaktyka i Prawo, Kontakty Zewnętrzne, HR 
i Projekty, Współpraca Krajowa i Międzynarodowa. Samorząd 
tworzy takie projekty jak Adapciak, Dzień Otwarty, Ekonoma-
lia, Integrator, UE Party czy Mosty Ekonomiczne. Istnieją rów-
nież Jednostki Organizacyjne Samorządu Studentów (JOSS):

IKSS (Informacja Kulturalno-Sportowa Studentów) jest 
ściśle związany z Samorządem Studentów, zajmuje się 
szerzeniem kultury i sportu wśród studentów Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wychodzi on także 
ze swoimi inicjatywami poza mury uczelni. Poza zniżkami 
na mecze lub do teatru, IKSS odpowiada za wydarzenia 
takie jak Kulturalia, Sports Days czy Wrocławski Bieg Aka-
demicki.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu kładzie się nacisk nie tylko na wiedzę, ale również na sa-

morozwój i możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia oraz przydatnej w życiu zawodowym prakty-

ki. Wrocławska Uczelnia Ekonomiczna słynie na terenie całej Polski z rewelacyjnie zorganizowanych projek-

tów i szerokiej działalności studenckiej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
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BiT (Klub Podróżników BIT) to jednostka zrzeszająca oso-
by pasjonujące się podróżami. Obecnie w jej skład wchodzi 
ponad 80 aktywnych członków. Każdego roku BiT organizuje 
16 projektów dla studentów, m.in. największy wyjazd auto-
stopowy w Polsce – Auto Stop Race, a także Dni Podróżnika, 
Rajd Ekonomisty, Skok na Stok, Spotkania z Podróżnikiem.

Warto wspomnieć o AIESEC – globalnej organizacji prowa-
dzonej przez młodych ludzi, docierających do 124 krajów na 
świecie. Poprzez realizowane projekty i pracę zespołową AIE-
SEC rozwijają umiejętności przyszłych liderów, którzy w odpo-
wiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie.

Kolejnym przykładem organizacji jest NZS Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Tworzy on akcje charytatywne 
takie jak Wampiriada – studenckie krwiodawstwo, Zwierzaki 
– zbiórka pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt, Drogo-
wskazy Kariery i Dni NLP – projekty merytoryczne, NZS Ga-
mes – turniej w gry komputerowe oraz konsolowe. 

Celem działalności Forum Edukacji Biznesowej jest łącze-
nie wiedzy akademickiej z praktycznym aspektem świata biz-
nesu. Inicjatywa realizowana jest poprzez:

cykliczne spotkania obejmujące wykłady z praktykami, 
prezesami firm oraz innymi osobistościami świata pu-
blicznego. Naszymi gośćmi byli m.in.: Leszek Czarnecki, 
Ryszard Petru, Romuald Szeliga;
Akademię Talentów – konkurs, w ramach którego stu-
denci walczą o wartościowe praktyki i staże, rywalizując 
w grze biznesowej, case’ach oraz symulacji rozmowy 
kwalifikacyjnej;
cykle warsztatów: Project Manager Academy, Young 
Stategists’ Club, AkME – Akademia Biznesu. 

Uczestnicy spotkań mają możliwość zdobycia certyfikatu, 
który zostanie wpisany do suplementu dyplomu. 

Kolejną organizacją jest Studenckie Forum Business Cen-
tre Club, którego misją jest kształtowanie postaw przed-
siębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami 
inspirują, edukują oraz motywują młodych ludzi pokazu-
jąc, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do 
osiągnięcia sukcesu. 

ZSP (Zrzeszenie Studentów Polskich) to kolejna organizacja 
zarażająca wszystkich pozytywną energią, pomysłami, a tak-
że aktywnym życiem studenckim. Hasło przewodnie orga-
nizacji to „Zawsze Sobie Pomagamy”. Głównymi projektami 
ZSP są Wielka Draka dla Dzieciaka, Samochodowy Rajd Ulicz-
ny oraz Studencie Odcinki Kabaretowe. 

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR to organizacja, która 
pomimo działalności wyłącznie we Wrocławiu realizuje także 
projekty na ogólnopolską skalę. Co więcej, WIGGOR odnosi 
wielkie sukcesy, corocznie docierając do coraz szerszej gru-
py odbiorców. Wszystko to udaje się dzięki rozbudowanej 
strukturze, składającej się z pięciu działów funkcjonujących 
jak w międzynarodowych korporacjach.

�Na Uniwersytecie Ekonomicznym  
we Wrocławiu każdy znajdzie szansę  
na rozwój dopasowany do swoich 
zainteresowań i ambicji.
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Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z oto-
czeniem gospodarczym przyjmuje wiele różnorodnych form 
i działań. Uniwersytet, jego kadra naukowo-bada wcza i jego 
studenci w ramach swoich zadań naukowych i dydaktycznych 
współdziałają z otoczeniem społecznym i gospodarczym, sa-
morządem terytorialnym, zawodowym, organizacjamipozarzą-
dowymi,przedsiębiorstwami, a także mediami i organami opi-
niotwórczymi. 

 Są to przede wszystkim: 
ekspertyzy, opinie, doradztwo w zakresie zleconym przez or-
ganizacje, w tym przede wszystkim przez firmy komer cyjne 
w obszarze nauk ekonomicznych i rolniczych, 
badania naukowe o charakterze stosowanym realizowa-
ne z wykorzystaniem środków zewnętrznych, prowadzone 
wraz z firmami komercyjnymi, 
dostarczanie i udostępnianie informacji naukowej 
i eko nomicznej organizacjom, 
szkolenia dla pracowników zewnętrznych organizacji, 
szkolenia prowadzone przez praktyków gospodarczych, 
także z innych organizacji dla pracowników Uczelni, 
a przede wszystkim dla studentów, 
prowadzone wraz z firmami staże, praktyki, szkolenia dla 
studentów, potencjalnych pracowników, 
współpraca kół naukowych i organizacji studenckich 
z podmiotami gospodarczymi. 

Oferta dla miasta i regionu

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  
WE WROCŁAWIU Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

Podmioty Uczelni prowadzące w szerokim zakresie wszystkie 
wymienione formy działań: 

Instytuty i katedry prowadzące badania naukowe, 
Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką,
Klub Partnera, 
Biuro Karier, 
Dolnośląskie Centrum Informacji 
Naukowej i Ekonomicznej, 
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych, 
Forum Edukacji Biznesowej, 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 
Ośrodek Informacji Ekonomicznej,
Centrum Badawcze Samorządu Terytorialnego, 
Centrum Badań Azji i Pacyfiku, 
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju, 
Centrum Badań Finansowych, 
Akademickie Centrum Innowacji Biznesowych, 
Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D, 
organizacje studenckie i koła naukowe.

 http://www.ue.wroc.pl/biznes/
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Nasze studia Bachelor Studies in Finance i Master Studies in Fi-
nance to jedyne w Polsce i jedne z kilku europejskich progra-
mów studiów w języku angielskim, prowadzonych we współ-
pracy z Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). 
To daje naszym studentom niepowtarzalną okazję, aby uzyskać 
certyfikat/dyplom CIMA (Certificate in Business Accounting na 
poziomie studiów licencjackich i Diploma in Management Ac-
counting na poziomie magisterskim) już w czasie studiów.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest 
największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową orga-
nizacją zawodową skupiającą specjalistów z zakresu rachunko-
wości i finansów. Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży 
finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają 
otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są 
najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

 Kwalifikacja ACCA oparta jest na trzech fundamentach:
Wiedza – to łączenie 14 egzaminów na dwóch poziomach: 
Fundamentals (F1-F9) i Professional (P1-P3 oraz dwa do wy-
boru spośród P4-P7)
Doświadczenie – to wymóg potwierdzenia swoich kompe-
tencji i posiadania min.3-letniego doświadczenia zawodo-
wego w pracy w finansach/księgowości
Etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce 
w biznesie

Studenci Akredytowanego Programu ACCA w ramach standar-
dowego toku studiów zaliczają akredytowane przedmioty i zda-
ją egzaminy w standardzie ACCA, które dają prawo do zwolnień 
z części egzaminów ACCA (poziom Fundamentals). 

Studenci, które ukończą na Wydziale Zarządzania, Informatyki 
i Finansów Akredytowany Program ACCA w ramach studiów Ba-
chelor Studies in Finance będą uprawnieni do 6 zwolnień z eg-
zaminów ACCA (F1-F3, F5, F7, F9), a studiów Master Studies in 
Finance do zwolnień z 4 egzaminów ACCA (F1-F3, F6).

Studenci, którzy ukończą na studiach I stopnia na Wydziale Za-
rządzania, Informatyki i Finansów specjalność Rachunkowość 
i Auditing wraz z akredytowanym przedmiotem „Podatki w ra-
chunkowości”, będą uprawnieni do 5 zwolnień z egzaminów 
ACCA (F1-F4, F6). Osoby, które ukończą na studiach II stopnia 
specjalność „Rachunkowość międzynarodowa” będą miały pra-
wo do zwolnień z 7 egzaminów ACCA (F1-F5, F7-F8). 

ACCA

EPAS

CIMA

Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która ma w ofercie dwa pro-
gramy studiów, posiadające prestiżową akredytację EPAS: Ba-
chelor Studies in Finance i Master Studies in Finance. 

EPAS to międzynarodowy system akredytacji udzielanych przez 
EFMD – European Foundation for Management Development. 
Potwierdza on wysoką jakość naszych programów, gwarantując 
wszystkim naszym studentom międzynarodową rozpoznawal-

ność ich dyplomów. Standardy i kryteria EPAS obejmują wszyst-
kie aspekty studiów i gwarantują najwyższe międzynarodowe 
wzorce treści programowych i metod nauczania oraz zapewnia-
nia i kontroli ich jakości. Podkreśla naszą wyjątkowość, skutecz-
ność praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, 
jak również wysoki poziom współpracy z biznesem i internacjo-
nalizację. Obecnie tylko 97 najlepszych programów z tysięcy na 
całym świecie posiada ten znak najwyższej jakości. 

Certyfikaty zawodowe są tym, czego szukają pracodawcy. Dają 
one również naszym studentom niepowtarzalną okazję do po-
szerzenia horyzontów i sprawdzenia własnej wiedzy na arenie 
międzynarodowej. Nasze akredytacje i partnerstwa są gwaran-
cją najlepszych doświadczeń podczas studiów dla naszych stu-
dentów i dają wielkie możliwości znalezienia wymarzonej pracy 
naszym absolwentom.

Akredytacje
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Lorem

Ipsum

główne wejście na kampus

Z1

Nierozłożoną,
niekwadratową

występować w materiałach reklamowych zarówno 
w postaci całkowitego, jak i częściowego zapełnienia 
strony. Możliwe jest umieszczenie jednej fotografii 
na dwóch sąsiadujących ze sobą stronach oraz kilku 
fotografii na jednej stronie. Zdjęcia mogą być stoso-
wane również w pełnej kolorystyce.     

żółty) mogą nakładać się na siebie pod warunkiem

MAPA KAMPUSU

Rektorat  bud. G
Dziekanaty: 
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów bud. O 
Wydział Nauk Ekonomicznych bud. A1 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczn bud. A1
Samorząd Studentów bud. Simplex, poziom -1

Obiekty sportowe bud. SWFiS 
Akademiki bud. DS1 i DS2 
Biuro Karier bud. E 
Aula bud. P 
Sala Audytoryjna  bud. CKU 
Biblioteka bud. DCINiE

Legenda:
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