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Studia I stopnia trwają 6 semestrów.
Studia II stopnia trwają 4 semestry.
Rekrutacja odbywa się raz w roku na semestr zimowy. 

Podstawą kwalifikacji na studia 
stacjonarne I stopnia jest suma punktów 
uzyskanych z części pisemnej egzaminu 
maturalnego z trzech przedmiotów.

Na Wydział Nauk Ekonomicznych podstawą przyjęcia 
na studia stacjonarne I stopnia są oceny z następujących 
przedmiotów:

 język obcy nowożytny,
 matematyka, 
 jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia,  
biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura an-
tyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza  
o tańcu.

W procesie rekrutacji na studia w języku angielskim:  
Program of Bachelor Studies in International Business  
pod uwagę brany jest wynik egzaminu maturalnego z prze- 
dmiotów:

 język angielski (obowiązkowo poziom rozszerzony),
 matematyka,
 jeden przedmiot do wyboru spośród:  geografia, historia, 

wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, 
biologia, informatyka, filozofia, język polski, język łaciński 
i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza 
sztuki, wiedza o tańcu.

ZASADY REKRUTACJI 
NA STUDIA I i II STOPNIA

 

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia 
jest dylom ukończenia co najmniej 
studiów I stopnia.

 
Na studia stacjonarne II stopnia obowiązuje test kwalifi-
kacyjny.

 

Na studia niestacjonarne I i II stopnia
– wolny nabór.

Więcej na stronie:
 www.rekrutacja.ue.wroc.pl 
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4 KIERUNKI
KSZTAŁCENIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

MIĘDZYNAROFOWE
STOSUNKI GOSPODARCZE

ZARZĄDZANIEEKONOMIA 19
specjalności

25
specjalności

2 
unikatowe programy
studiów w j. angielskim
(International Busines)

18 
kół naukowych

5000 
studentów

17 katedr
2 instytuty

160 nauczycieli
akademickich
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JEDEN WYDZIAŁ
WIELE MOŻLIWOŚCI

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to wiodący ośrodek naukowy  
i dydaktyczny w zakresie ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. To Wydział pierwszej kategorii według 
oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który otrzymał pozytywną notę w ocenie 
instytucjonalnej przeprowadzonej w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną – co potwierdza najwyższą
jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.



*Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Kuźnia Kadr 4)
Badanie przeprowadzono w 2014 roku, respondentami byli Absolwenci Wydziału do roku od ukończenia studiów.
80% badanych było zatrudnionych, pozostali prowadzili własną działalność lub byli w trakcie poszukiwania pracy.
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OFERTA EDUKACYJNA

94%
absolwentów Wydziału

zatrudnionych w momencie badania
otrzymało pracę
w ciągu pół roku

od ukończenia studiów

78%
absolwentów Wydziału

zatrudnionych w momencie badania
wykonało pracę

bezpośrednio związaną
z kierunkiem studiów

67%
absolwentów Wydziału

zatrudnionych w momencie badania
pracowało na stanowisku
specjalisty lub menedżera

47%
absolwentów Wydziału

zatrudnionych w momencie badania
pracowało w dużym
przedsiębiorstwie

(pow. 249 pracowników)

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  
NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH? 

Kluczowe korzyści: 

 połączenie najnowszej wiedzy z ekonomii i nauk społe- 
cznych z praktycznymi umiejętnościami,

 profesjonalne kwalifikacje zawodowe i kompetencje spo- 
łeczne cenione na rynku pracy,

 rozwój kompetencji kluczowych, takich jak komunikacja, 
kreatywność, praca w zespole, przedsiębiorczość, umie-
jętność uczenia się, kompetencje interkulturowe, języki,

 aktywne metody dydaktyczne, gry i symulacje biznesowe, 
warsztaty, pełne kursy e-learningowe,

 zaliczenia w formie projektów,
 bogata oferta wykładów do wyboru, w tym kursów pro-

wadzonych w języku angielskim,
 zajęcia z praktykami życia gospodarczego,
 spotkania z osobami ze świata biznesu (seminaria, debaty), 
 kilkanaście kół naukowych i organizacji studenckich (roz- 

wój zainteresowań, zdobywanie doświadczenia, nawiązy-
wanie kontaktów – NETWORKING),

 nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna, w tym 
dostęp do zasobów Dolnośląskiego Centrum Informacji 
Naukowej i Ekonomicznej, jednej z najnowocześniejszych 
bibliotek w kraju,

 bezpłatny dostęp do Internetu,
 efektywne wykorzystanie czasu na naukę i czasu wolne- 

go w obrębie zwartego kameralnego kampusu, z szerokim 
zapleczem socjalnym (stołówki, bary, kafejki, kluby stu- 
denckie, obiekty sportowe, domy studenckie), w zielonej 
dzielnicy Wrocławia, blisko centrum miasta,

 stypendia Rektora (naukowe) i socjalne,
 płatne staże i praktyki zawodowe w ramach projektów 

unijnych realizowanych na uczelni,
 studia i praktyki za granicą…
 …stały rozwój oferty edukacyjnej w kierunku kształce- 

nia ustawicznego – wspieranie rozwoju karier zawodowych 
osób dorosłych, poprzez umożliwienie im odnawiania,  
doskonalenia oraz rozwijania kompetencji ogólnych i kwa-
lifikacji zawodowych, zgodnie z ideą Lifelong Learning  
(Uczenie się przez całe życie).

 6 semestralne stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia 
(licencjackie) na kierunkach:

 Ekonomia
 Finanse i Rachunkowość
 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 Zarządzanie

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem 
tytułu zawodowego „licencjat”;

4 semestralne stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia 
(magisterskie) na kierunkach:

 Ekonomia
 Finanse i Rachunkowość
 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 Zarządzanie

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem 
tytułu zawodowego „magister”;

8 semestralne stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia 
(doktoranckie) 
Studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem 
stopnia doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinach: 
ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu;

studia podyplomowe i szkolenia 
Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie:
www.podyplomowe.ue.wroc.pl 
oraz www.szkolenia.ue.wroc.pl 

Oferowane na Wydziale kierunki posiadają aktualne akre- 
dytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Student ma do wy- 
boru kilkadziesiąt unikalnych, biznesowo sprofilowanych 
specjalności charakteryzujących się nowoczesnymi progra- 
mami nauczania – 19 specjalności na I stopniu studiów oraz 
25 specjalności na II stopniu studiów. Stała współpraca  
z pracodawcami pozwala doskonalić je tak, aby odpowia-
dały zmieniającym się potrzebom rynku pracy.

Na wydziale istnieje także możliwość odbywania studiów 
w języku angielskim:

 I stopnia – Program of Bachelor Studies 
in International Business

 II stopnia – Program of Master Studies 
in International Business 

 III stopnia – European Doctoral Program 
in Economics, Management and Finance 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprasza na:



Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Międzynarodo-
we Stosunki Gospodarcze posiada podstawową wiedzę  
z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych  
i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie 
określonych umiejętności praktycznych. Jest przygoto- 
wany do opracowywania programów działania przedsię- 
biorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach 
postępującego umiędzynaradawiania działalności gospo- 
darczej i rozwoju procesów integracyjnych. Posiada umie-
jętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania in- 
formacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce –  
w tym zalecany język angielski – na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  
Rady Europy i posiada umiejętności posługiwania się ję- 
zykiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. 

Oferta specjalności*
 Biznes Międzynarodowy
 International Business (program w języku angielskim;  

tylko studia stacjonarnie)
 Innowacje i przedsiębiorczość
 Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
 Rynki Europejskie
 Zarządzanie Projektami Europejskimi  

(tylko studia niestacjonarnie)

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospo- 
darcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowi- 
skach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach 
współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i insty- 
tucjach międzynarodowych.

Finanse i rachunkowość

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachun- 
kowość posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów i ra- 
chunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych 
i banków, a także umiejętności analizy podstawowych zja- 
wisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych 
różnych podmiotów. Rozumie przyczyny i skutki wystę- 
powania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mi- 
kroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki  
rynkowej. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały  
źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Zna język 
obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie 
posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finan-
sów i rachunkowości.

Oferta specjalności*
 Bankowość i Ubezpieczenia
 Finanse i Administracja Publiczna
 Finanse i Rachunkowość Spółek
 Inwestycje i Nieruchomości
 Rynki Finansowe

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość jest przy-
gotowany do podjęcia pracy we wszystkich komórkach  
organizacyjnych instytucji lub przedsiębiorstw, mających  
do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finan-
sową i menedżerską, biurach rachunkowych, bankach, 
towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwesty-
cyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także  
w jednostkach administracji publicznej.

*studia stacjonarne i niestacjonarne opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/ 6

OPIS KIERUNKÓW 
NA I STOPNIU STUDIÓW

Ekonomia 

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia po-
siada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest 
przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty 
– specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami fi-
nansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować  
nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i ana- 
lizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji 
operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy 
zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalająca wypracować 
metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności 
gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2  
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjali-
stycznym z zakresu ekonomii.

Oferta specjalności*
 Analityk Rynku
 Ekobiznes
 Gospodarka Publiczna

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do po-
djęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, admini- 
stracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarzą- 
dowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach 
szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w ze- 
społach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, 
umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycz- 
nym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących 
umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramo-
wania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami 
informacji.
 

*studia stacjonarne i niestacjonarne opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/5
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Zarządzanie 

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie  
posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk 
o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjono-
wania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicz-
nych). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowa- 
nia i rozwiązywania problemów gospodarowania zaso-
bami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. 
Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji 
zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami)  
w organizacjach o charakterze gospodarczym i admini- 
stracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, nego-
cjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo 
i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy 
na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się 
słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

Oferta specjalności*
 Komunikacja Marketingowa
 Menedżer Biznesu
 Zarządzanie Marką
 Zarządzanie Projektami
 Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 Zarządzanie Sprzedażą

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do 
pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, 
specjalisty ds. marketingu a także kierownika zespołu czy 
też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego 
rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przy-
gotowany do prowadzenia własnej działalności. 

OPIS KIERUNKÓW 
NA II STOPNIU STUDIÓW

Ekonomia 

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia 
posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu 
ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, 
ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzysty- 
wania zaawansowanych metod analitycznych do badania 
zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich 
 przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warun-
kach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodo-
wą. Jest przygotowany do opracowywania projektów, 
świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjo-
nalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzy-
stywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego  
i publicznego – w kraju i za granicą.

Oferta specjalności*
 Analityk Rynku
 Ekobiznes
 Gospodarka Publiczna

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do po- 
dejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach 
rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na 
spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku, jak 
również pracownikom administracji publicznej, menedże- 
rom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska.

*studia stacjonarne i niestacjonarne opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/*studia stacjonarne i niestacjonarne opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Międzynaro- 
dowe Stosunki Gospodarcye posiada zaawansowaną i roz- 
szerzoną wiedzę z zakre su teorii i praktyki ekonomii 
międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Po- 
siada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 
rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z fun- 
kcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w od-
miennych systemach prawnych i politycznych. Umie orga-
nizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych.

Oferta specjalności*
 Biznes Międzynarodowy
 International Business (program w języku angielskim; 

tylko studia stacjonarnie)
 Innowacje i przedsiębiorczość
 Logistyka Międzynarodowa
 Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna
 Rynki Europejskie
 Turystyka w Biznesie Międzynarodowym
 Zarządzanie Projektami Europejskimi  

(tylko studia niestacjonarnie)

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospo- 
darcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stano- 
wiskach menadżerskich we wszystkich instytucjach, 
przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej 
utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także 
w korporacjach i organizacjach międzynarodowych. Jest 
przygotowany do prowadzenia biznesu w skali między- 
narodowej na własny rachunek.

Zarządzanie 

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie 
posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z za-
kresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą 
funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji 
publicznych). Posiada umiejętności krytycznej analizy, in- 
terpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej 
skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) 
oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, 
zwłaszcza o charakterze strategicznym. Potrafi efekty-
wnie organizować pracę grupową i kierować zespołami 
oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przeko- 
nywać innych do swoich racji.

Oferta specjalności*
 Komunikacja Korporacyjna i Public Relations
 Konsulting Strategiczny
 Lean Management
 Logistyka w biznesie (tylko studia stacjonarne)
 Marketing Internetowy i e-commerce
 Marketing w Biznesie i Organizacjach Non-Profit
 Menedżer Badań i Analiz Marketingowych
 Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym

(tylko studia niestacjonarne)
 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do peł- 
nienia funkcji menedżera średnich i wyższych szczebli zarzą- 
dzania, a także doradcy i konsultanta w rożnego rodzaju 
przedsiębiorstwach i instytucjach wsparcia biznesu (orga- 
nizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym) oraz 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

*studia stacjonarne i niestacjonarne opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/*studia stacjonarne i niestacjonarne opisy specjalności dostępne na stronie: www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/

Finanse i rachunkowość

Sylwetka Absolwenta 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i Ra-
chunkowość posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu fi-
nansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska 
ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim 
zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz 
fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest 
przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze 
finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.

Oferta specjalności*
 Bankowość i Doradztwo Finansowe
 Finanse i Rachunkowość Administracji Rządowej 

i Samorządowej
 Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek
 Inwestycje i Rynki Nieruchomości
 Rynki Finansowe
 Skarbowość, Procedury i Zobowiązania Podatkowe

Perspektywy zatrudnienia
Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość posiada kom- 
petencje pozwalające na zajmowanie stanowisk kierowni- 
czych w obszarze finansów i rachunkowości, w tym także 
– po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia – stanowisk 
najwyższych szczebli menedżerskich w przedsiębiorstwach, 
instytucjach finansowych oraz jednostkach samorządu 
terytorialnego.



Bachelor’s and Master’s program in 
International Business

Tomorrow’s manager is a person successfully functioning 
in a complex international environment. The necessity is  
to combine knowledge of advanced technologies with  
building interpersonal relations with partners from other 
cultures. In order to meet the expectations we have de-
signed unique studies, fully in English, at the renowned 
university. We offer both undergraduate (Bachelor’s  
degree) and graduate program (Master’s degree).

Specialization modules
 Internet advertisement in international business
 Project management in international business
 Logistic management in international business
 International corporate finance

Program of Bachelor Studies in International Business
You will become an expert in international business and 
improve your position in the job market. The graduate 
will be equipped with skills helping to appreciate eco-
nomic, political and cultural dimensions of global business.  
Excellent knowledge of international issues thanks to the 
participation in prestigious studies will open many doors  
in the business world. The graduate will be prepared to 
play an active role in multinational corporations, export 
companies, strategic consultancy and financial institu- 
tions. During the 3 years of study you will participate in  
various projects and improve your skills by formulating  
business strategies and solving economic problems.  
Participating  in the program will increase your chances  
for career in multinational corporations and international 
organizations.

Program of Master Studies in International Business
The studies have been designed for students wanting to 
broaden their knowledge and strengthen their leadership 
and managerial abilities. The participants of the program 
aim at working in a multicultural environment requiring 
high qualifications and language skills. Successful comple-
tion of the studies will help to take prominent positions in 
top international companies. This is an intensive, full-time 
program, for top-notch students. During the 2 years of 
study you will review some of the international business  
issues, but mostly comprehend higher level topics. The 
program consists of specialisation modules focused on 
solving advanced business problems.
Master’s program in International Business is open to  
candidates with an undergraduate degree or equivalent 
and English proficiency. We invite all candidates with some 
or no professional experience.

For further details please visit www.ue.wroc.pl and click 
Bachelor/Master in International Business

KOŁA NAUKOWE

Studenci, którzy chcą aktywnie wykorzystać okres studiów 
 – rozwijać swoje zainteresowania, zdobyć dodatkowe 
doświadczenie oraz nawiązać ciekawe kontakty (NET-
WORKING) – mogą dołączyć do swoich kolegów i sko- 
rzystać z oferty kilkunastu Kół Naukowych działających  
na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Na spotkania zapraszają:
 Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „ALIQUANTA”
 Koło Naukowe Bankowości „BANKIER”
 Koło Naukowe Badań Rynków i Konkurencji „BRIK” 
 Koło Naukowe Handlu Zagranicznego „CARGO”
 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”

 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

1211 11 *Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Kuźnia Kadr 4)

„Organizacje studenckie
i koła naukowe uczą współpracy,
umożliwiają weryfikację wiedzy 

i umiejętności na każdym 
etapie realizowania projektu.”

Absolwent*
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Studia II stopnia

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH
– doskonalenie i rozwijanie kompetencji ogólnych i kwalifikacji zawodowych

Staże i praktyki Programy wymiany

Organizacje  
studenckie

Coaching
i mentoring

Wykłady otwarte Seminaria i debaty

Zasoby biblioteczne i bazy dnych

Koła naukowe Konferencje

Studia II stopniaStudia II stopnia Studia II stopnia

Studia podyplomowe
i szkolenia

Wizyty studyjne

15

Wydział Nauk Ekonomicznych

 wysoka pozycja na tle innych wydziałów o profilu ekono-
micznym w kraju,

 trójstopniowy system kształcenia (I, II, III stopień), 
 kompleksowa oferta edukacyjna,
 akredytowane kierunki,
 biznesowo sprofilowane specjalności,
 atrakcyjne i nowoczesne programy nauczania zgodne  

ze standardami kształcenia na uczelniach krajowych i za-
granicznych, pozwalajace studentom nabyć umiejetności 
praktyczne i zawodowe, cenione na rynku pracy,

 studia w językach obcych, w tym trzyletnie studia dokto-
ranckie w języku angielskim,

 studia polsko-francuskie II stopnia niestacjonarne typu 
MBA „Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społe-
cznej” (dyplom dwóch Uczelni); www.master.ue.wroc.pl, 

 studia za granicą (w ramach programu ERASMUS oraz 
umów podpisanych z uczelniami z USA),

 procedury European Credit Transfer System (ECTS) umo-
żliwiające udział w międzynarodowych programach wymia- 
ny oraz uznawalność kwalifikacji,

 studia podyplomowe,
 kursy i szkolenia,
 programy mentoringowe,
 staże i praktyki zawodowe, w tym płatne praktyki w ra- 

mach projektów unijnych realizowanych na uczelni, oraz 
płatne staże zawodowe w USA,

 profesjonalna kadra dydaktyczna,
 wysoki poziom badań naukowych,
 olbrzymia liczba opracowań na rzecz praktyki gospo-

darczej (ekspertzy, opinie, doradztwo)...

W dniach 3–5 lipca 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna 
przeprowadziła na Wydziale Nauk Ekonomicznych szcze- 
gółową wizytację. Przedmiotem oceny ekspertów PKA była 
szeroko rozumiana jakość kształcenia. efekcie wizytacji 
Wydział otrzymał akredytację instytucjonalną. Na osiem 
szczegółowych kryteriów oceny, siedem uznano za speł- 
nione „w pełni”, a jedno – za spełnione „w stopniu wyróż-
niającym”.

W raporcie powizytacyjnym Zespół Oceniajacy Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej podkreślił bogatą ofertę kształce- 
nia, nasyconą treściami praktycznymi, rosnący stopień 
umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki, a także stałe po- 
szerzanie zakresu współpracy Wydziału z praktyką gospo- 
darczą, w tym udział pracodawców w procesie kształcenia.

Działania Wydziału na rzecz dostosowania oferty eduka-
cyjnej do potrzeb rynku pracy Polska Komisja Akredyta-
cyjna uznała za wzorcowe, określając je mianem dobrych 
praktyk dla innych uczelni i szkół wyższych.
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