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P R O G R A M  D N I A 

Drzwi Otwartych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Termin: 20 września 2014 r., godz. 10.00-13.00 

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego UE we Wrocławiu, ul. Kamienna 43 

Formuła spotkania: Na specjalnie zaaranżowanych stoiskach zaprezentujemy Państwu ofertę 
edukacyjną Uczelni. Przedstawiciele wydziałów oraz studiów podyplomowych i szkoleń będą  
do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania Dnia Drzwi Otwartych. Zapraszamy do zapoznania się  
z materiałami informacyjnym i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach, w których nagrodami są 
m.in. bezpłatne udziały w szkoleniach – z listy szkoleń promocyjnych, oferowanych przez Centrum 
Kształcenia Ustawicznego. 

Program: 

Godz. Wydarzenie Miejsce 

10.00-13.00 

Prezentacja plakatów, ulotek i materiałów drukowanych promujących 
ofertę studiów niestacjonarnych, podyplomowych i szkoleń.  
Punkt informacyjny: zasady rekrutacji, wymagane dokumenty, 
odpowiedzi na pytania dotyczące oferty Uczelni.  
Swobodne rozmowy z organizatorami studiów podyplomowych i szkoleń. 

Hall główny bud. CKU 
(parter) 

10.00-12.00  „Dwie półkule, dwa konkursy” – szczegóły na plakatach promocyjnych 
Hall główny bud. CKU 

(stanowisko przy pok. 4) 

10.00-10.30 
Business Accounting – spotkanie z przedstawicielem CIMA  
oraz kierownikiem studiów dr hab. Bartłomiejem Nitą, prof. UE  

sala 103 CKU 

10.30-11.00 
Audyt wewnętrzny – spotkanie z kierownikiem studiów  
dr hab. Bartłomiejem Nitą, prof. UE 

sala 103 CKU 

10.00-11.00 
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie – spotkanie z przedstawicielem 
TÜV Nord Polska i kierownikiem studiów dr Edwardem Jończakiem 

sala 104 CKU 

10.00-12.00 
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych – prezentacje wybranych 
prac dyplomowych i spotkanie z organizatorami: dr Krzysztofem 
Nowosielskim, Wojciechem Gardzińskim i Krzysztofem Rumińskim 

sala 105 CKU 

12.15-12.30 Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród Hall główny bud. CKU 

 

Dodatkowe informacje: 

 wjazd na parking przy budynku CKU w dniu 20.09.2014 jest bezpłatny, 

 w trakcie całego dnia na dole w hollu budynku CKU przewidziany jest poczęstunek kawowy  

dla uczestników Dnia Drzwi Otwartych. 
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