
1

W praktyce
najlepsi!

Informator dla kandydatów na studia I stopnia

www.ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.pl
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93,1%
absolwentów z dyplomem studiów pracuje

76%
znalazło pracę do 3 miesięcy od ukończenia studiów

79,4%
absolwentów jest zadowolonych 
lub usatysfakcjonowanych z obecnej pracy

75%
praca jest związana z kierunkiem studiów

przeciętnie

6 100 zł

Co piąty student studiów stacjonarnych działa 
aktywnie w kole naukowym lub organizacji 
studenckiej.

25% absolwentów zarabia powyżej
 

9 000 zł

Liczba absolwentów

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarobki absolwentów Uczelni
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Liczba studentów

Liczba słuchaczy
studiów podyplomowych:

Liczba słuchaczy
studiów doktoranckich
i Szkoły Doktorskiej:

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
oferuje ponad

programów studiów
podyplomowych i szkoleń

10 184

1 827 198 160

>100 000

http://www.wynagrodzenia.pl
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Od wrocławskiego Rynku Uczelnię dzieli zaledwieKampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• kameralny
• w zielonej dzielnicy miasta
• blisko centrum
• sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom
• 1200 miejsc dla naszych studentów w dwóch
 domach studenckich  

Studium Języków Obcych

• zajęcia prowadzone
 z 6 języków obcych
• 6 poziomów zaawansowania

2,5 km

Studium Wychowania Fizycznego

• nowoczesna baza sportowa w tym:
 sale do gier zespołowych oraz aerobiku,
• ścianka wspinaczkowa, siłownia, sala
 rehabilitacyjna, kryty basen, sauna
 oraz wiele innych
• zajęcia prowadzone w ramach
 20 dyscyplin sportowych

Nowoczesna Biblioteka

• 433 tys. woluminów
 zbiorów tradycyjnych
• 22 tys. tytułów
 czasopism online
• ok. 2 mln tytułów
 książek elektronicznych
• 77 baz danych



4

Stypendia
Stypendium socjalne – o tę formę pomocy mogą się starać studenci, których dochód na członka rodziny mieści się 
w przedziale od 0 do 1051 złotych netto. Wysokość stypendium określana jest co roku. W roku akademickim 2020/21 
w zależności od progu dochodowego studenci mogli otrzymać 1100 lub 1600 zł miesięcznie.

Stypendium rektora skierowane jest do najlepszych studentów, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, 
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium określają progi punktowe, które 
uzależnione są od osiągniętych wyników. W roku akademickim 2020/21 maksymalnie stypendium Rektora wynosiło 
600 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności i w zależności od ustalonego stopnia wynosi 280, 430 lub 680 zł miesięcznie.

Studenci, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać wsparcie w postaci zapomogi. 
Wysokość sumy zapomóg w roku akademickim nie może przekroczyć kwoty 4000 zł.

Na Uczelni działa ponad 70 organizacji studenckich i kół naukowych, które dają ogromne możliwości rozwijania pasji 
naukowych, a także pozwalają na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Wrocławski Bieg Akademicki

Niepowtarzalny projekt, któremu 
przyświeca szlachetny cel 
charytatywny. W każdej edycji 
bierze udział blisko tysiąc 
zawodników. Dołącz do liderów 
aktywności WBA!

Auto Stop Race

Pierwszy i największy wyścig 
autostopowy w Polsce, pozwala 
Ci przeżyć niezapomnianą 
przygodę wśród tysiąca 
uczestników. 

Ekonomalia

Co roku możesz bawić się 
z kilkoma tysiącami studentów 
podczas trzech dni koncertów 
najlepszych gwiazd muzycznych.

Forum Edukacji Biznesowej

Weź udział w certyfikowanych 
warsztatach i otwartych 
spotkaniach z prezesami 
zarządów najważniejszymi spółek 
w Polsce oraz Europie. 

Adapciak

Dziewięciodniowy obóz dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych akademickich 
wyjazdów integracyjnych Dolnego Śląska. Podczas znakomitej zabawy 
(od rana do rana!), możesz dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa Uczelnia, 
poznać kierunki aktywności studenckiej, a przede wszystkim zintegrować 
się z bracią akademicką.
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Program Erasmus+
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest uczelnią chętnie wybieraną przez studentów w ramach programu 
Erasmus+. Sytuacja epidemiczna trwająca od roku 2020 spowodowała niewielki spadek liczby wyjeżdżających i przy-
jeżdżających studentów. W roku akademickim 2020/2021 studiowało w naszej uczelni 194 zagranicznych studentów 
(zwykle do uczelni przyjeżdża z zagranicy ponad 300 studentów rocznie). W roku akademickim 2020/2021 wyjechało 
91 naszych studentów (zwykle wyjeżdżało ok. 200). Wymiana w ramach Programu Erasmus+ z krajami członkowski-
mi Unii Europejskiej jest prowadzona od roku akademickiego 1999/2000. Obecnie program realizowany jest po raz 
dwudziesty pierwszy. Decyzją Komisji Europejskiej uczelnia otrzymała Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 
2021-2027.

Według stanu na dzień 18 marca 2021 roku Uniwersytet Ekonomiczny podpisał 205 umów na program Erasmus 
z uczelniami w takich krajach jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Chorwacja, 
Grecja, Włochy, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Finlandia, Słowenia, Słowacja, Turcja, 
Malta, Macedonia i Wielka Brytania. Od roku 2015/2016 prowadzimy współpracę Erasmus z krajami partnerskimi (kraje 
spoza Unii Europejskiej). Mamy 23 umowy z takimi krajami jak: Ukraina, Kanada, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan, 
Brazylia, Japonia, Rosja i Białoruś.

Członkostwo w organizacjach i akredytacje
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu współpracuje na wielu płaszczyznach z instytucjami zagranicznymi. Uczelnia jest członkiem 
organizacji związanych z szeroko pojętą nauką i edukacją na poziomie uniwersyteckim:

• AACSB • EUA • CEEMAN • EDAMBA • PRME • EIT +• EFMD • Santander Universities
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Istotą studiów na tym kierunku jest zdobycie wysoko cenionych i poszukiwanych 
na rynku kompetencji analitycznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi infor-
matycznych, niezbędnych w pracy analityka. Przygotowują absolwentów do prowa-
dzenia analiz zyskujących coraz większe znaczenie w erze informacji – dotyczących 
zjawisk i trendów zachodzących w gospodarce. Studia są przeznaczone dla osób 
zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania i ana-
lizowania danych o różnym charakterze: biznesowych, społeczno-ekonomicznych 
i makroekonomicznych.

Program studiów łączy elementy teoretyczne i praktyczne, tym samym ułatwiając 
absolwentom szybki start w życiu zawodowym. Studia przygotowują specjalistów 
dla biznesu oraz instytucji publicznych.

Analityka gospodarcza

Ekonomia

Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia aktualnej, zaawansowanej 
wiedzy z zakresu ekonomii, pozwalającej na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzą-
cych w gospodarce oraz przewidywania ich skutków. Narzędzia warsztatu ekono-
misty, w tym umiejętność wyszukiwania, gromadzenia, analizowania i prezentowa-
nia danych empirycznych pozwalają na przygotowywanie analiz ekonomicznych 
z wykorzystaniem różnych metod analitycznych dla przedsiębiorstw prywatnych, 
podmiotów publicznych, organizacji samorządowych oraz na użytek własnej dzia-
łalności gospodarczej.:

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębior-
stwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach poza-
rządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. 
Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. 
Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność 
i innowacyjność.

Perspektywy zawodowe

• Analityk rynku
• Analityk sprzedaży
• Analityk biznesowy
• Analityk operacyjny
• Specjalista ds. badań 

społeczno-ekonomicznych
• Specjalista ds. analizy danych
• Menedżer ds. analiz  

(np. rynkowych, biznesowych, 
marketingowych, ekonomicznych)

Perspektywy zawodowe

• Menedżer małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw,

• Analityk rynków,
• Specjalista ds. gospodarki cyfrowej,
• Audytor wewnętrzny lub zewnętrzny, 

konsultant biznesowy i rynkowy,
• Specjalista ds. rozwoju biznesu, 

wsparcia biznesu, badań i rozwoju,
• Specjalista ds. inwestycji, oceny ryzyka, 

prognoz gospodarczych,
• Specjalista analityk oraz doradca 

w podmiotach publicznych 
(regulacyjnych, samorządowych),

• Właściciel firmy działającej w kraju 
i za granicą

Studia we WrocławiuStudia stacjonarne / niestacjonarne

Studia we WrocławiuStudia stacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Więcej informacji
o kierunku

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21943/ekonomia.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21942/analityka_gospodarcza.html
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Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej, 
zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunko-
wości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych 
oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Poprzez indywidualne kształtowanie 
programu studiów i specjalistyczne moduły, studenci nabywają specyficzne umiejęt-
ności dostosowane do zainteresowań i przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki 
temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w każdym sektorze gospodarki, 
od małych firm do międzynarodowych korporacji. Umiejętności analizowania aktu-
alnych trendów i zjawisk finansowych pozwalają absolwentom na znalezienie miejsc 
pracy, wymagających kompetencji w zakresie podejmowania decyzji finansowych. 
Studia I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiadają akredytację ACCA 
(the Association of Chartered Certified Accountants).

Finanse i rachunkowość

Informatyka w biznesie

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu prze-
kazanie studentom wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu 
i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejęt-
ności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomaga-
nia procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami oraz technikami 
analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, tech-
nologią baz danych, projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych, metodami 
zarządzania projektami informatycznymi.

Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą 
im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności 
w realizacji zadań.

Perspektywy zawodowe

• Specjalista ds. finansów 
w instytucjach finansowych

• Specjalista ds. finansów  
w jednostkach administracji publicznej

• Specjalista ds. pośrednictwa 
finansowego

• Specjalista ds. doradztwa finansowego
• Specjalista ds. inwestycji finansowych
• Specjalista ds. analiz 

i sprawozdawczości finansowej
• Specjalista ds. finansów i rachunkowości 

w podmiotach z branż niefinansowych

Perspektywy zawodowe

• Analityk i projektant systemów 
informacyjnych i aplikacji 
e-biznesowych

• Projektant / programista baz danych 
i aplikacji mobilnych

• Specjalista zarządzania realizacją 
projektów informatycznych

• Lider zespołu projektowego
• Administrator baz danych
• Specjalista ICT i e-busines

Studia we WrocławiuStudia stacjonarne / niestacjonarne

Studia stacjonarne / niestacjonarne Studia we Wrocławiu

Więcej informacji
o kierunku

Więcej informacji
o kierunku

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21945/informatyka_w_biznesie.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21949/finanse_i_rachunkowosc.html
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Celem kształcenia na kierunku Logistyka na studiach pierwszego stopnia, o profilu 
ogólnoakademickim jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących 
i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, oraz 
dostosowanie umiejętności studentów do zmiennych potrzeb rynku.

Program kierunku Logistyka ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje 
studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, 
jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, 
a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

W trakcie zajęć studenci pracują z systemem SAP R/3. Mogą poszerzać swoją wiedzę 
w kołach naukowych tj. Logis i SAPer, a takżę mają możliwość udziału w projektach 
ogólnopolskich Top Young 100 i CloudNine, w których prowadzą projekty biznesowe 
dla takich firm, jak m.in.: P&G, Jeronimo Martins, FM Logistics, DHL, Raben.

Logistyka

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze pozwoli poznać mechanizmy pro-
wadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych, a tym samym zapewni swobodne 
funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu. Student nauczy się strategii 
i zasad funkcjonowania korporacji transnarodowych, środowiska globalnego. Dowie 
się wszystkiego co ważne na temat handlu zagranicznego i bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych, a także planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, marketingu, 
badań i rozwoju, finansów i controlingu, zarządzania kadrami, otoczenia polityczne-
go, społecznego i kulturowego oraz zarządzania ryzykiem w skali międzynarodowej. 
Absolwent kierunku jest specjalistą, który potrafi opracować program działań firmy 
w skali międzynarodowej i skutecznie go wdrożyć!

Studia we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

Perspektywy zawodowe

• Pracownik przedsiębiorstwa 
wymagającego kompetencji w obszarze 
logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, 
produkcji, obsługi klienta, planowania)

• Pracownik przedsiębiorstwa 
logistycznego, centrum logistycznego, 
nowoczesnego magazynu

• Specjalista ds. logistyki 
i zarządzania łańcuchem dostaw 
w przedsiębiorstwach doradczych 
i konsultingowych

• Specjalista ds. logistyki we wszystkich 
właściwych obszarach funkcjonalnych 
podmiotów gospodarczych

Perspektywy zawodowe

• Stanowiska operacyjne 
i analityczne w przedsiębiorstwach 
współpracujących z zagranicą

• Specjalista ds. handlu zagranicznego 
(eksportu i importu)

• Specjalista w urzędach celnych, 
ambasadach i konsulatach

• Stanowiska operacyjne i analityczne 
w organizacjach i instytucjach 
międzynarodowych

• Specjalista ds. finansów i rozliczeń 
międzynarodowych przedsiębiorstw 
zagranicznych oraz banków

• Specjalista ds. logistyki 
międzynarodowej

• Specjalista ds. zarządzania 
międzynarodowego

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Więcej informacji
o kierunku

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21944/logistyka.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21946/miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze.html


9

Studia we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Ukończenie kierunku Rachunkowość i controlling umożliwi karierę doradcy bizneso-
wego w zarządzie spółek, czyli księgowego, doradcy podatkowego oraz kontrolera. 
Będzie do tego potrzebna specjalistyczna wiedza z wielu obszarów oraz rozwinię-
te umiejętności interpersonalne, analityczne, rozumienie zjawisk globalnych, w tym 
manipulacji finansowych. Ten kierunek wybiorą kandydaci zainteresowani właściwym 
doborem informacji decyzyjnych (pomoże w tym m.in. systemami F-K), nawiązaniem 
odpowiedniej komunikacji z inwestorami, a także ustaleniem prawidłowej podstawy 
opodatkowania. Zdobędą również wiedzę z zakresu prawa bilansowego oraz podat-
kowego na poziomie prowadzenia działalności gospodarczej mikro-, małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, umiejętności prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, 
sporządzania sprawozdań okresowych, analizy informacji finansowych oraz sporzą-
dzania deklaracji podatkowych. Kierunek objęty jest patronatem takich podmiotów, 
jak: KPMG, Roedl&Partner, SKwP.m TaxAGroup, Avanta A&A, Olesiński&Wsp. Doradca 
biznesowy to zawód, który się nigdy nie zestarzeje!

Rachunkowość i controlling

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczo-
wych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych 
we współczesnych organizacjach biznesowych. Studenci zdobywają umiejętności 
analizy danych biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospoda-
rowania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych techno-
logii i wsparcia IT. W ramach rozwoju umiejętności interpersonalnych, nacisk kładzie 
się zarówno na umiejętności autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji 
i rozwiązywania konfliktów, jak i na kompetencje związane z budowaniem i kierowa-
niem zespołem. Kierunek Zarządzanie daje możliwość rozwijania wybranych grup 
umiejętności, kompetencji i wiedzy poprzez wybór preferowanych przez Studenta 
modułów kursów kierunkowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interak-
tywnych metod dydaktycznych, w tym analizy przypadków, gier i ćwiczeń kierowni-
czych oraz symulacji biznesowych.

Perspektywy zawodowe

• Specjalista ds. podatków
• Konsultant podatkowy
• Specjalista ds. rachunkowości
• Księgowy
• Specjalista ds. sprawozdawczości 

i analizy finansowej
• Specjalista ds. controllingu
• Kontroler finansowy

Perspektywy zawodowe

• Specjalista w obszarze marketingu 
i sprzedaży, organizacji i zarządzania

• Kierownik niższego lub średniego 
szczebla, brand manager

• Team leader
• Menedżer procesu
• Menedżer i koordynator projektu
• Konsultant biznesowy IT
• Analityk biznesowy

Więcej informacji
o kierunku

Więcej informacji
o kierunku

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21948/zarzadzanie.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21950/rachunkowosc_i_controlling.html
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Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) nawiązuje do 
popularnego w Europie Zachodniej kierunku Engineering management, a absolwenci 
studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania. W polskiej praktyce gospo-
darczej coraz bardziej docenia się umiejętności łączenia zagadnień z zakresu zarzą-
dzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi.

Badania karier zawodowych absolwentów kierunku ZiIP wskazują, że są oni bardzo 
mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności, czy z koniecz-
nością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na studiach na kierunku 
ZiIP studenci zdobywają szeroką wiedzę z różnych dziedzin, a profil kształcenia na kie-
runku ma charakter aktualny, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie.

Zarządzanie i inżynieria
produkcji

Perspektywy zawodowe

• Dyrektor produkcji
• Menedżer produkcji
• Menedżer jakości
• Menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia
• Technolog produkcji
• Inżynier produktu
• Inżynier projektów

Studia we WrocławiuStudia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21951/zarzadzanie_i_inzynieria_produkcji.html
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Ekonomia biznesu i finanse

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse pomogą w karierze poszukiwanego na 
rynku pracy specjalisty z zakresu finansów, doradztwa biznesowego czy administra-
cji publicznej. Prezentowane modele biznesowe oraz teorie ekonomiczne pozwolą 
poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość, a także wpływ globalizacji i innowacji 
na rozwój współczesnego świata i trendy w biznesie.

Student będzie obserwował i analizował zjawiska gospodarcze, przewidywał ich skutki 
i podejmował decyzje. Nauczy się, jak rozpoczynać, prowadzić i skutecznie promo-
wać własny biznes. Zrozumie tajniki budowy biznesplanu, analizy rynku, marketingu, 
rachunkowości i analizy kosztów. Pozna możliwości finansowania działalności gospo-
darczej, sposoby oceny opłacalności projektów biznesowych i zarządzania finansami.

Studia w Jeleniej Górze

Perspektywy zawodowe

• SSpecjalista ds. księgowości / specjalista 
ds. controllingu

• Analityk sprzedaży / rynku, trendów 
rynkowych (cool hunter) / baz danych

• Urzędnik w administracji publicznej
• Analityk bankowy / giełdowy / 

finansowy / kredytowy / biznesowy / 
ds. podatków / informacji i raportów 
medialnych

• Asystent ds. prawnych / ds. sprzedaży / 
w dziale audytu / w dziale finansowym

• kontrolera finansowego / w dziale 
procesów biznesowych

• Asystent w dziale produkcji / w dziale 
obsługi klienta / w dziale zakupów / 
dyrektora finansowego

• Specjalista ds. factoringu / ds. kredytu 
handlowego / ds. controllingu /

• ds. planowania / ds. inwestycji

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to kierunek, na którym przygotujemy Cię do 
pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Podążając za światowymi 
trendami, przekażemy Ci wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania 
zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu jakością, zarzą-
dzaniu projektami, organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Pokażemy jak stosować je zarówno w dużych, jak i małych firmach, 
instytucjach i innych organizacjach. Podczas studiów zapewnimy Ci stały kontakt ze 
światem biznesu, z ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Będziemy stosować aktywizujące metody dydaktyczne, dzięki którym już podczas 
studiów wcielisz się w role menedżera i poczujesz uczestnikiem rzeczywistych pro-
cesów biznesowych.

Zarządzanie w nowoczesnej
gospodarce

Studia w Jeleniej Górze

Perspektywy zawodowe

• Menedżer działu jakości
• Menedżer ds. personalnych
• Menedżer obiektu turystycznego
• Menedżer łańcucha dostaw
• Specjalista ds. personalnych
• Specjalista ds. zarządzania jakością
• Specjalista ds. marketingu

Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Więcej informacji
o kierunku

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21952/ekonomia_biznesu_i_finanse_studia_w_jeleniej_gorze.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21947/zarzadzanie_w_nowoczesnej_gospodarce_studia_w_jeleniej_gorze.html
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The main goal of the Business Informatics Bachelor Studies Program is to deliver basic 
knowledge about applying computer science methods and tools in management 
and business.

Apart from general economic knowledge, studies provide graduates with practical 
skills in the use of software tools supporting business processes. Students will learn, 
among others, methods and techniques of analysis and design of information systems, 
business applications, database technology, design and development of mobile 
applications, methods of project management.

The problems solved by students as part of case studies will enable them to gain 
analytical skills, flexibility and self-fulfillment of tasks as business informatics 
professionals.

Business Informatics major is focused on education and adjustment to current market 
needs, but also enables further development of the graduate.

Business Informatics

Finance

Finance is a full-time Bachelor’s degree program delivered in English. The Bachelor 
in Finance program is run according to global financial standards and is designed 
for students who want to discover the world of finance. In addition to basic subjects, 
such as economics, management, law, mathematics, statistics, information technology, 
corporate finance, banking, insurance, financial market, real estate, financial reporting 
and risk analysis, the program includes courses in the field of three specializations: 
Financial Management, Financial Market and Fintech. During the course of studies, 
students not only gain the theoretical knowledge but also acquire qualifications 
enabling career in the enterprise and on the financial market. The program is advanced, 
therefore the students easily find internship programs during their studies and 
employment after graduation. The program is chosen by international students.

The courses are run both by Polish and international professors and lecturers.

Studies in Wrocław

Studies in Wrocław

Career prospects

• Business process analyst
• Database designer
• IT specialist
• IT project manager
• IT manager
• IT director
• System analyst & designe

Career prospects

• Financial advisor
• Financial manager
• Financial analyst
• Risk manager
• Bank specialist
• Real-estate appraiser

Full-time studies

Full-time studies

Studies in English

Studies in English

More information

More information

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21957/finance.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21958/business_informatics.html
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Studies in Wrocław

Studies in Wrocław

Full-time studies

Full-time studies

The Master’s programme in International Business develops specialized knowledge of 
international business, emphasizing international economics and trade, international 
entrepreneurship, and intercultural communication and cooperation. It offers a broad 
and practical understanding of international business processes and practices, and 
provides students with relevant and up-to-date knowledge of today’s interconnected 
business world. It explores the latest developments in international business and 
examines real-world cases.

The programme aims at providing highly and cross-disciplinary educated, critically 
thinking professionals with good analytical, problem solving and linguistic skills, 
needed to run international businesses, work abroad or in an organizations engaged 
in business on a global scale

International Business

Career prospects

• Operational and analytical positions in 
enterprises operating in international 
markets or cooperating with foreign 
clients

• Operational and analytical positions 
in international organizations and 
institutions

• Specialist in foreign trade (export and 
import)

• Specialist in customs offices, embassies 
and consulates

• Specialist in international trade finance 
and settlements

• Specialist in international logistics
• Specialist in international management

Studies in English

Studies in English

Business Management

Bachelor of Business Management (BBM) program focuses on all the major aspects 
of business and management. BBM provides students with a broad understanding 
of management practices, ensuring a general overview of the operations of business 
and its environment. The BBM aims at developing students’ effective human, technical 
and conceptual skills, along with complete knowledge of the core functional areas 
of management such as: strategy, marketing, human resources, sales, project 
management and logistics. BBM has a strong innovation and entrepreneurship 
component.

The program helps the students to become committed, ethical and active managers; 
sparking their curiosity, developing leadership qualities and the ability to influence 
their organization and society in a positive and significant manner; thereby enabling 
them to reach the top of their potential.

Career prospects

• Managerial and entrepreneurial careers 
in both domestic and international 
companies

• Managerial roles in different business 
organizations, public and non-profit 
institutions

• Functional manager career in 
strategy, HR, marketing, sales, project 
management or logistics

• Marketing specialist
• HR specialist

More information

More information

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21956/business_management.html
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/oferta_edukacyjna/21959/international_business.html
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Zostań studentem
Uniwersytetu
Ekonomicznego
we Wrocławiu

Masz pytania?
Skonsultuj się z uczelnianym Biurem 
Rekrutacji: rekrutacja@ue.wroc.pl,
tel. 71 36 80 982.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz pełną 
listę wymaganych dokumentów 
znajdziesz na rekrutacja.ue.wroc.pl.

Witaj wśród
studentów UEW!

Wybierz kierunek z oferty. 
Możesz utworzyć dowolną liczbę 
zgłoszeń na wybrane kierunki, 
korzystając z jednego konta 
kandydata.

Załóż konto kandydata 
w systemie rekrutacyjnym IRK:
www.rekrutacja.ue.wroc.pl.
Do rejestracji potrzebny będzie 
dokument tożsamości.

Wpłać 85 zł za każdy z kierun-
ków, który wybrałeś na indywi-
dualne konto rozliczeniowe 
w systemie IRK. Opłata rekruta-
cyjna nie podlega zwrotowi.

Jeśli po ogłoszeniu progów 
punktowych na Twoim koncie 
pojawi się komunikat zakwali-
fikowany, dostarcz dokumenty 
do komisji rekrutacyjnej. 
Forma dostarczenia dokumen-
tów zostanie określona w termi-
nie późniejszym.

Ważne: liczy się data dostarcze-
nia dokumentów na Uczelnię.

Ustalenie progów punktowych. 
Na tym etapie dowiesz się, jakie 
są liczby punktów rekrutacyjnych 
wymaganych na poszczególnych 
kierunkach.

Wybierz w systemie przed-
mioty kwalifikacyjne zdane na 
egzaminie maturalnym i wpisz 
uzyskane przez siebie wyniki.
Jeżeli jesteś laureatem lub 
finalistą olimpiad przedmioto-
wych, dowiedz się więcej na 
www.rekrutacja.ue.wroc.pl.

Dodaj zdjęcie. Fotografia 
kandydata musi spełniać takie 
same wymagania jak do dowodu 
osobistego.

mailto:rekrutacja%40ue.wroc.pl?subject=
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/
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Poznaj
zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz 
przeliczania punktów znajdziesz na 
www.rekrutacja.ue.wroc.pl.

Wszystkie kierunki prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:

Analityka gospodarcza / Ekonomia / Finanse i rachunkowość / Informatyka w biznesie / Logistyka / Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze / Rachunkowość i controlling / Zarządzanie / Zarządzanie i inżynieria produkcji / Ekonomia biznesu i finanse / 
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce / Finance / International Business / Business Informatics / Business Management

Język obcy
nowożytny

Matematyka Jeden z przedmiotów do wyboru:
Geografia / Historia / Wiedza o społeczeństwie / Fizyka / 
Chemia / Biologia / Informatyka / Filozofia / Język polski

Zasady przeliczania punktów

Wyniki uzyskane przez absolwentów klas 
dwujęzycznych w części pisemnej 
z języka obcego zdawanego na poziomie 
klas dwujęzycznych mnoży się przez 1,5.

1 punkt kwalifikacyjny

0,5 punktu kwalifikacyjnego

1 punkt procentowy
(matura rozszerzona)

1 punkt procentowy
(matura podstawowa)

Na kierunki prowadzone 
w języku angielskim 
obowiązkowy jest język 
angielski zdany na poziomie 
rozszerzonym.

Na studia niestacjonarne 
prowadzimy wolny nabór do 
wyczerpania limitu miejsc.

Suma punktów z trzech przedmiotów 
zdawanych w części pisemnej egzaminu 
maturalnego jest podstawą kwalifikacji 
na studia stacjonarne I stopnia 
prowadzone w języku polskim lub 
angielskim.

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/


Biuro Rekrutacji

pokój 09 / budynek Z
tel. +48 71 36 80 982

rekrutacja@ue.wroc.pl
www.rekrutacja.ue.wroc.pl

Biuro Rekrutacji

pokój 55A / budynek A
tel. +48 75 75 38 249

www.rekrutacja.ue.wroc.pl

Studia podyplomowe i szkolenia

www.podyplomowe.ue.wroc.pl
www.szkolenia.ue.wroc.pl

Wybierz
kierunek dla siebie!

Studia
stacjonarne

Analityka gospodarcza      -----------------------------------------   ---------------------------------------------   ----------------------

Ekonomia     ------------------------------------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Finanse i rachunkowość      ----------------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Gospodarka przestrzenna      --------------------------------------------------------------------------------------   ------------------- 

Informatyka w biznesie      ----------------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Konsulting prawny i gospodarczy      -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Logistyka      ------------------------------------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze      ----------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Rachunkowość i controlling      ----------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Zarządzanie      --------------------------------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Zarządzanie i inżynieria produkcji      -------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Studia w Jeleniej Górze:

Ekonomia biznesu i finanse      -----------------------------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce      ----------------   ------------------   -----------------------   ------------------- 

Studia w języku angielskim:

Business Informatics      --------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------------   

Finance      ---------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------   ------------------- 

International Business      ------------------------------------------   ---------------------------------------------   ----------------------   

Business Management      -----------------------------------------   ---------------------------------------------   ------------------- 

Executive MBA Program      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Studia
stacjonarne

I stopień II stopień

Studia
niestacjonarne

Studia
niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
www.ue.wroc.pl

www.facebook.com/uewroc
www.instagram.com/uewroc

Uniwersytet Ekonomiczny Filia w Jeleniej Górze

ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenie Góra
www.jg.ue.wroc.pl

mailto:rekrutacja%40ue.wroc.pl?subject=
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/
https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/
http://www.szkolenia.ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl
http://www.facebook.com/uewroc
http://www.instagram.com/uewroc

