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W praktyce
najlepsi!
Informator dla kandydatów na studia II stopnia
www.ue.wroc.pl
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Liczba studentów

Liczba absolwentów

10 184
Liczba słuchaczy
studiów podyplomowych:

1 827

>100 000
Liczba słuchaczy
studiów doktoranckich
i Szkoły Doktorskiej:

198

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
oferuje ponad

160

programów studiów
podyplomowych i szkoleń

absolwentów z dyplomem studiów pracuje

75%
praca jest związana z kierunkiem studiów

76%
znalazło pracę do 3 miesięcy od ukończenia studiów

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

Zarobki absolwentów Uczelni

przeciętnie

25% absolwentów zarabia powyżej

6 100 zł

9 000 zł
Co piąty student studiów stacjonarnych działa
aktywnie w kole naukowym lub organizacji
studenckiej.

Źródło: portal www.wynagrodzenia.pl

93,1%

Źródło: Dział Obsługi Projektów Rozwojowych UEW

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Kampus 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

Od wrocławskiego Rynku Uczelnię dzieli zaledwie

2,5 km

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego

Nowoczesna Biblioteka

• zajęcia prowadzone
z 6 języków obcych
• 6 poziomów zaawansowania

• 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

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

5

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 przyjeżdżających 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 członkowskimi 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

• EFMD

• EDAMBA

• Santander Universities

• PRME

• EIT +
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Analityka gospodarcza
Studia stacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Studia umożliwiają pozyskanie zaawansowanych kompetencji analitycznych wzbogaconych o umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, przydatnych w pracy analityka. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy
ekonomicznej i umiejętności związanych z analizowaniem danych o różnorodnym
charakterze: biznesowych, społeczno-ekonomicznych i makroekonomicznych.
Kształcenie zapoznaje z możliwościami pozyskiwania wiedzy z danych i jej wykorzystania w sytuacjach decyzyjnych. Program nauczania umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych metod analitycznych i posługiwania
się adekwatnym oprogramowaniem, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie
postępującej cyfryzacji i rozwoju technologii. Studia przygotowują specjalistów dla
biznesu oraz instytucji publicznych.

Ekonomia
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Perspektywy zawodowe
•
•
•
•
•
•
•

Analityk trendów rynkowych
Ekspert ds. analizy danych
Data scientist
Analityk biznesowy
Researcher
Kierownik działu analiz
Menedżer ds. analiz
(np. rynkowych, biznesowych,
marketingowych, ekonomicznych)

Więcej informacji
o kierunku
Studia we Wrocławiu

Kształcenie na kierunku Ekonomia koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, zarówno w skali globalnej, integrującej się
Europy, makro, jak i mikroskali. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia
dysponuje wszechstronną i poszerzoną wiedzą z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Przekazywana wiedza pozwala
na rozumienie różnych aspektów działalności gospodarczej oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do opracowywania projektów inwestycyjnych, świadczenia usług
doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem
i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego –
w kraju i za granicą.
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych
sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia
działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku oraz analitykom gospodarki, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i prywatnego. Absolwent jest
także przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na poziomie studiów doktoranckich
i realizacji dysertacji doktorskiej.

Perspektywy zawodowe
• Menedżer małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw
• Analityk rynków
• Analityk gopspodarczy
• 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
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Finanse i rachunkowość
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej
i zaawansowanej wiedzy, a także unikalnych i specjalistycznych umiejętności, potrzebnych do wykonywania zawodów o profilu finansowym. Jest to możliwe dzięki indywidualnemu kształtowaniu programu studiów poprzez wybór modułów, zgodnych
z zainteresowaniami i wybraną ścieżką rozwoju zawodowego. Moduły odwołują się do
kluczowych obszarów finansów: finansów i rachunkowości spółek, doradztwa podatkowego, analizy danych finansowych, bankowości, ubezpieczeń i doradztwa finansowego, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem w procesach finansowych, a także
finansów i audytu w sektorze publicznym.

Perspektywy zawodowe
•
•
•
•
•
•
•

Analityk finansowy
Doradca inwestycyjny i finansowy
Specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Makler giełdowy
Dyrektor finansowy
Doradca podatkowy
Specjalista ds. finansów
w administracji publicznej

Umiejętność kompleksowej analizy zjawisk finansowych zapewnia absolwentom
sukces na rynku pracy.

Informatyka w biznesie
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Kształcenie na drugim stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej.
Student zapozna się z istotnymi aspektami funkcjonowania i organizacją systemów
informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym m.in. dotyczących zagadnień inżynierii
oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi, systemami informacyjno-decyzyjnymi oraz klasy Business Intelligence, analizą danych z wykorzystaniem
metod statystycznych, data mining, Big Data oraz technologii informacyjnych w dobie
cyfryzacji i wyzwań Przemysłu 4.0. Na tym kierunku student pozna również podstawową wiedzę dotyczącą zarzadzania strategicznego, finansów menedżerskich oraz
rachunkowości zarządczej istotnej w kontekście informatyki w biznesie.

Perspektywy zawodowe
• Specjalista, analityk, menedżer
w obszarze Big Data
• Specjalista technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego
biznesu
• Specjalista modelowania potrzeb
informacyjnych użytkowników
systemów informatycznych
(w tym systemów klasy Business
Intelligence)
• Specjalista do spraw e-biznesu
• Menedżer projektu informatycznego
• Menedżer działu IT
• Specjalista do spraw infrastruktury
informatycznej
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Konsulting prawny
i gospodarczy
Studia niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Studia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy
z zakresu: stanowienia, stosowania i interpretacji prawa, zarządzania biznesem i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności analitycznych i menedżerskich. W programie studiów znajdują się praktyczne zagadnienia związane z problematyką prawno-gospodarczą (w tym administracyjno-prawną i cywilno-prawną) oraz problematyką
ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami,
rachunkowości i zarządzaniu projektami doradczymi. Ponadto w ofercie znajdują się
moduły przedmiotów do wyboru, poszerzające ogólną wiedzę oraz pozwalające na
dopasowywanie studiów do indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Zdobyte kompetencje są przydatne w działalności konsultingowej i prowadzaniu
własnej firmy, a także w administracji rządowej i samorządowej – szczególnie w segmentach prowadzących sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych,
publicznych i prywatnych, organizujących procedury udzielania zamówień publicznych, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej.

Perspektywy zawodowe
• Doradca zarządu, kierownik biura
organizacyjnego, zarządu
• Konsultant
• Audytor wewnętrzny
• Analityk w firmach doradczych
• Prowadzenie własnej działalności
w usługach doradczych
• Stanowiska w administracji rządowej
i samorządowej

Interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane są wspólnie przez Wydział Prawa
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu; absolwent uzyskuje dyplom sygnowany przez obie uczelnie.

Logistyka
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku
Studia we Wrocławiu

Celem kształcenia na kierunku logistyka jest:
– kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących w podmiotach gospodarczych działalność logistyczną na poziomie taktycznym i strategicznym,
– dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych studentów do zmiennych
potrzeb rynku.
Program kierunku ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do
pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych,
organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych. Zapewnia ponadto
zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
współpracującym w ramach łańcuchów dostaw oraz kształtowanie strategicznych
relacji z dostawcami i odbiorcami.

Perspektywy zawodowe
• Menedżer działu przedsiębiorstwa
wymagającego kompetencji w obszarze
logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia,
produkcji, obsługi klienta, planowania)
• Menedżer, koordynator łańcucha
dostaw w przedsiębiorstwach
i korporacjach międzynarodowych
• Konsultant ds. logistyki
i zarządzania łańcuchem dostaw
w przedsiębiorstwach doradczych
i konsultingowych
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Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Studia stacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze umożliwiają poznanie
mechanizmów prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych i sprawne funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu. W programie studiów uwzględnia
się zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Kształci się umiejętności pozwalające na
samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem
w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych.
Podczas zajęć uczy się jak organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych.
Studia przygotowują do podjęcia kształcenia na III stopniu.

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

Rachunkowość i controlling
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Ukończenie kierunku Rachunkowość i controlling otwiera możliwości uzyskania na rynku pracy korzystnej oferty zawodowej. Studia oferują wiedzę w zakresie, m.in: rachunkowości zarządczej (akredytacja CIMA), rachunkowości międzynarodowej (akredytacja
ACCA), controllingu oraz doradztwa podatkowego (akredytacja Komisji Egzaminacyjnej
Ministerstwa Finansów dla egzaminu pisemnego KIDP)
Student pozna specjalistyczną wiedzę z wielu obszarów zaawansowanej rachunkowości i podatków oraz jak przeciwdziałać manipulacjom księgowym i podatkowym;
rozwinie też umiejętności interpersonalne, analityczne. Dodatkowo będzie miał okazję
zrozumienia zjawisk globalnych. Kierunek przygotowano uwzględniając oczekiwania
pracodawców w obszarach audytu, podatków, rachunkowości, controllingu, a także
prawa (podatkowego, regulacji międzynarodowych podatkowych i rachunkowych,
sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Otrzymane patronaty
merytoryczne (KPMG, Roedl&Partner, SKwP, TaxAGroup, Avanta A&A, Olesiński&Wsp.),
wyróżniające ten kierunek, świadczą o jego wyjątkowości w skali Polski.

Perspektywy zawodowe
•
•
•
•
•
•
•

Doradca podatkowy
Główny księgowy
Kierownik controllingu
Biegły rewident
Dyrektor finansowy
Ekspert ds. rachunkowości zarządczej
Specjalista ds. audytu
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Zarządzanie
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku
Studia we Wrocławiu

Studia na kierunku Zarządzanie, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku
w zakresie specjalistów General Management z jednej strony mają interdyscyplinarny charakter łącząc nauki społeczne oraz ekonomiczne, a z drugiej skupiają się wokół
specjalistycznych zagadnień zarządczych. Kształcenie na kierunku koncentruje się na
budowaniu umiejętności przenikliwego rozumienia otoczenia biznesowego, analizowania szans i zagrożeń oraz wyboru adekwatnych technik i narzędzi menedżerskich
dopasowanych do sytuacji. Daje podstawy do dalszego specjalistycznego rozwoju
w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnień strategicznych,
projektowych i portfela narzędzi Lean Management.
Studiując na kierunku Zarządzanie można zdobyć wiedzę i rozwinąć kluczowe umiejętności biznesowe, analityczne i społeczne niezbędne do rozpoczęcia kariery w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zdobyte umiejętności dają podstawę do założenia i poprowadzenia własnego biznesu.

Perspektywy zawodowe
• Specjalista w obszarze organizacji
i zarządzania
• Kierownik średniego lub wyższego
szczebla zarządzania
• Project manager, Process manager,
Marketing manager
• Analityk danych / analityk IT
• Analityk biznesowy / doradca/
konsultant
• Właściciel / założyciel / zarządzający

Zarządzanie i inżynieria
produkcji
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia we Wrocławiu

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania produktów, procesów czy systemów,
w tym zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, kapitałem, inwestycjami,
prognozowania oraz symulacji, transferu technologii i innowacyjności.
Studia na kierunku łączą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Pozwalają na uzyskanie kwalifikacji menedżerskich oraz zdobycie umiejętności dostosowywania sposobu zarządzania przedsiębiorstwem do aktualnych trendów i zmian zachodzących w gospodarce. Absolwenci kierunku są przygotowani do
aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym, podejmowania decyzji
w zakresie organizacji i zarządzania produkcją oraz stosowania narzędzi wspomagających procesy decyzyjne.

Perspektywy zawodowe
•
•
•
•
•
•
•

Dyrektor produkcji
Główny technolog
Menedżer projektu
Menedżer produktu
Specjalista ds. transferu technologii
Specjalista ds. controllingu i analiz
Specjalista ds. procesów biznesowych

11

Gospodarka przestrzenna
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Studia we Wrocławiu

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna pozwalają posiąść wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do rozwiązywania problemów zawodowych związanych
z: doradztwem i inwestowaniem na rynkach nieruchomości, podstawami wyceny
nieruchomości, gospodarowaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie
nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym, a także organizacją pracy
i kierowaniem zespołem.
Studia dostarczają zaawansowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu: ekonomii, projektów
w gospodarce przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego (aspekty prawne i administracyjne), polityki regionalnej, współczesnych koncepcji
i modeli rozwoju miast, gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej, analizy statystycznej w gospodarce przestrzennej, innowacji w gospodarce. Student pozna narzędzia
i uwarunkowania skutecznego działania indywidualnego i w zespole. Przygotowują do
podjęcia studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości”.

Ekonomia biznesu i finanse
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Perspektywy zawodowe
• Pracownik w podmiotach zajmujących
się zarządzaniem nieruchomościami
• Pracownik w przedsiębiorstwach
deweloperskich
• Pracownik firm konsultingowych
i doradczych
• Pracownik agencji i biur pośrednictwa
nieruchomości
• Pracownik przedsiębiorstw
posiadających własne nieruchomości
• Pracownik biur
urbanistyczno-planistycznych
• Pracownik administracji samorządowej
i rządowej
• Prowadzenie własnej działalności
gospodarczej

Więcej informacji
o kierunku

Studia w Jeleniej Górze

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse kierowane są do osób zainteresowanych pracą w roli specjalisty z zakresu finansów i rachunkowości, doradztwa biznesowego czy gospodarki samorządowej, pragnących z sukcesem rozwijać własny biznes.
Ekonomia w ujęciu globalnym, rachunkowość i finanse menedżerskie oraz decyzje
inwestycyjne pozwalają zrozumieć i kreować otaczającą rzeczywistość gospodarczą. Program studiów pokazuje wpływ czynników międzynarodowych na rozwój
gospodarki i innowacyjnego przedsiębiorstwa, uczy prowadzenia badań rynkowych
i marketingowych, przygotowywania analiz strategicznych. w trakcie studiów pojawi
się możliwość poznania wpływu i znaczenia psychologii w decyzjach finansowych
i relacjach w zespole pracowniczym. Duże znaczenie przywiązywane jest do bezpośrednich spotkań z praktykami biznesu, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach.

Perspektywy zawodowe
• Specjalista 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

12

Zarządzanie w nowoczesnej
gospodarce
Studia stacjonarne / niestacjonarne

Więcej informacji
o kierunku

Studia w Jeleniej Górze

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce to kierunek przygotowujący do pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Podążając za światowymi trendami,
w programie uwzględniono wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością,
zarządzania projektami, na temat organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Duże znaczenie przywiązywane jest do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w odniesieniu do dużych i małych firm, instytucji i różnych organizacji. Podczas
studiów umożliwiony jest kontakt ze światem biznesu, z osobami chętnie dzielącymi
się swoją wiedzą i doświadczeniem. W procesie kształcenia stosujemy aktywizujące
metody dydaktyczne, dzięki którym student, niczym uczestnik rzeczywistych procesów biznesowych, może sprawdzić się w roli np. menedżera.

Perspektywy zawodowe
• Specjalista ds. optymalizacji procesów
biznesowych
• Menedżer ds. personalnych
• Menedżer obiektu turystycznego
• Menedżer łańcucha dostaw
• Specjalista ds. personalnych
• Specjalista ds. zarządzania jakością
• Specjalista ds. marketingu

Finance
Full-time studies

More information
Studies in Wrocław

Studies in English

Finance is a full-time Master’s degree program delivered in English. The Master 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 strategic management, analysis of financial instruments, advanced corporate
finance, portfolio management, advanced financial reporting, taxation, monetary
policy and financial stability, the program includes courses in the field of two
specializations: Fintech Data Scientist and Advanced Financial Management. During
the course of studies, students not only gain the theoretical knowledge but also
acquire qualifications enablingcareer in the enterprise and on the financialmarket.
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.

Career prospects
•
•
•
•
•
•
•

Financial advisor
Financial manager
Financial analyst
Chief financial officer
Chief risk officer
Bank specialist
Real-estate appraiser
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International Business
Full-time studies

More information

Studies in Wrocław

Studies in English

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.

Business Management
Full-time studies

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

More information

Studies in Wrocław

Studies in English

This program is designed for those wishing to undertake studies in general business
management and business administration. The program has a particular emphasis
on the development of skills and competencies necessary to manage effectively in
both local and global environments. Students will study business theory and how
to apply it using functional and reliable tools. Those who go through the program
graduate with a skill set that makes them attractive to employers and natural leaders
in the business world.
Apart from good understanding of organizational functions (strategy, marketing,
finance, processes, projects), the program teaches: problem solving, leadership skills,
communication skills, teamwork, commitment to ethics and environmental awareness.

Career prospects
• Managerial careers in businesses
• Strategic roles in organizations
• Managerial roles in international
markets
• Specialist positions in marketing, PR,
market analysis, strategy
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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.

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

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

Wpłać 85 zł za każdy z kierunków, który wybrałeś na indywidualne konto rozliczeniowe
w systemie IRK. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

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

Test kwalifikacyjny
Jeśli jesteś absolwentem UEW
i kontynuujesz studia na tym
samym kierunku, odpowiednio
wysoka średnia może zwolnić Cię
z konieczności pisania testu.

Jeśli po ogłoszeniu progów
punktowych na Twoim koncie
pojawi się komunikat zakwalifikowany, dostarcz dokumenty
do komisji rekrutacyjnej.
Komplet dokumentów może być
także dostarczony przez osobę
trzecią, pocztą lub kurierem.
O formie dostarczenia dokumentów poinformujemy w późniejszym czasie.

Ważne:
liczy się data dostarczenia
dokumentów na Uczelnię.

Witaj wśród
studentów UEW!
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Poznaj
zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji
znajdziesz na
www.rekrutacja.ue.wroc.pl.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia
Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy kontynuują studia na tym samym kierunku –
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen z semestrów 1–5 (w przypadku kierunku Zarządzanie
i inżynieria produkcji z semestrów 1–6) studiów pierwszego stopnia, z pominięciem konieczności pisania testu egzaminacyjnego. Wysokość średniej określa Komisja Rekrutacyjna.
 ozostali kandydaci zobowiązani są przystąpić do testu egzaminacyjnego.
P
• W przypadku kandydatów na studia w języku angielskim test jest przeprowadzany w języku angielskim.
• Dodatkowo odbywa się weryfikacja umiejętności językowych na podstawie certyfikatu (poziom co najmniej B2)
lub testu przeprowadzanego przez Studium Języków Obcych.
• Z weryfikacji zwalniają wcześniejsze studia odbyte w języku angielskim.

Kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia
Nabór jest wolny – za wyjątkiem kierunków prowadzonych w języku angielskim, gdzie konieczne jest potwierdzenie
znajomości języka angielskiego (na sposoby opisane powyżej).
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Centrum Kształcenia Ustawicznego
Oferujemy innowacyjne programy nauczania, aktywne metody dydaktyczne,
najlepszą kadrę, atrakcyjne ceny i promocje.
Nasze studia podyplomowe i szkolenia to:
•
•
•
•
•
•
•
•

ponad 2000 absolwentów każdego roku (z których aż 94% poleca nasze programy znajomym)
ponad 90 uruchomionych kierunków studiów podyplomowych
ponad 100 szkoleń w 15 obszarach tematycznych
współpracujemy z praktyką gospodarczą
możliwość zdobycia ponad 20 certyfikacji
oferujemy zniżki dla absolwentów i promocje
wpisowe 0 zł!
możliwość rozłożenia płatności za studia na raty

Oferta studiów podyplomowych i szkoleń
Ponad 90 kierunków studiów podyplomowych, wśród nich m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audyt systemów informatycznych
Controlling i rachunkowość zarządcza
Kierownik zespołu – team leader
Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie projektami
Project Management
Kadry i płace
Finanse i rachunkowość
Analiza i sprawozdawczość finansowa
Data Science – zaawansowana analiza danych

Szkolenia z zakresu:
•
•
•
•
•

Zarządzania
Kompetencji interpersonalnych i menedżerskich
Finansów
Rachunkowości i controllingu
IT – pakietów użytkowych i programowania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compliance w organizacji
HR Business Partner
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Finanse i rachunkowość
Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian
SAP ERP – narzędzia i techniki rozwoju systemu
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Inżynieria procesów produkcyjnych

W naszej ofercie studiów podyplomowych
również kierunki po angielsku:
•
•
•
•
•
•

Accounting and Financial Management
Business Accounting
Management Accounting
Managing Business
Strategic Leadership
International Human Resources Management
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Centrum Współpracy z Biznesem
Centrum Współpracy z Biznesem UEW stanowi pomost pomiędzy uczelnią
a rynkiem pracy.
Posiadane relacje i współpraca z partnerami biznesowymi, a także zespół profesjonalistów CWB zapewnia wsparcie naszym
studentom i absolwentom w zbudowaniu konkurencyjnej marki osobistej i dobrym starcie w karierze. Jak to robimy?

Doradztwo kariery i wsparcie psychologiczne:
• Pomagamy odkryć Twój potencjał zawodowy, a także osobowy.
• Przeprowadzamy audyt kompetencji i przygotujemy Cię do procesu rekrutacji na wybrane stanowisko.
• Oferujemy nieodpłatne indywidualne spotkania z doradcą kariery, coachem i psychologiem

Pośrednictwo pracy:
•
•
•
•

Współpracujemy z firmami i instytucjami z różnych branż.
Umożliwiamy dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży na platformie Jobteaser.
Organizujemy Targi Pracy, dedykowane tylko naszym studentom.
Dajemy możliwość realizacji płatnych staży.

Rozwój kompetencji:
•
•
•
•

Oferujemy szkolenia rozwojowe oraz certyfikowane
Realizujemy program kompetencji przyszłości wraz z biznesem
Współpracujemy z pracodawcami w ramach programu Mentoring dla studentów
Proponujemy rozwój w ramach wolontariatu dostępnego w biznesie i na uczelni

Wzmacnianie realizacji celów zawodowych i osobistych jest dla nas kluczem do osiągania sukcesu, dlatego:
•
•
•
•

Promujemy dostępne możliwości rozwoju
Inspirujemy do podejmowania nowych wyzwań
Stawiamy na współpracę i relacje
Doceniamy klimat i równość w społeczeństwie.

Wybierz
kierunek dla siebie!
I stopień
Studia
stacjonarne
Analityka gospodarcza
Ekonomia

Studia
niestacjonarne

------------------------------------------------------------ -------------------

Informatyka w biznesie

--------------------

------------------------

--------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

----------------------------------------- -------------------

Konsulting prawny i gospodarczy

------------------------

--------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------

--------------------

----------------- -------------------

------------------------

--------------------

----------------------------------- -------------------

------------------------

--------------------

--------------------------------------------------------- -------------------

------------------------

--------------------

-------------------------- -------------------

------------------------

--------------------

------------------------------------ -------------------

------------------------

--------------------

------------------------

--------------------

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia
niestacjonarne

-----------------------

------------------------

----------------------------------------- -------------------

Gospodarka przestrzenna

Zarządzanie

Studia
stacjonarne

------------------------------------------ ----------------------------------------------

Finanse i rachunkowość

Logistyka

II stopień

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Biuro Rekrutacji

Studia podyplomowe i szkolenia

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

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

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

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

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

Uniwersytet Ekonomiczny Filia w Jeleniej Górze

Biuro Rekrutacji

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

pokój 55A / budynek A
tel. +48 75 75 38 249
www.rekrutacja.ue.wroc.pl

