
 

 
Szanowni Państwo, 
Zespół Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych zaprasza do zapoznania  
się z harmonogramem działań na czerwiec w ramach projektów rozwojowych Uczelni. 
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http://kuznia2.ue.wroc.pl/	

 
 W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy Wakacyjną Kuźnię Kadr, której oferta 

obejmuje 7 tytułów szkoleń zaplanowanych do realizacji we Wrocławiu oraz  
5 tytułów szkoleń, które zostaną  przeprowadzone w Jeleniej Górze. Wszystkie 
szkolenia zostaną zrealizowane w miesiącach czerwiec – lipiec 2011, w godzinach 
popołudniowych lub w weekendy. Szkolenia są dedykowane pracującym osobom 
dorosłym, które chcą wykorzystać okres wakacyjny na podniesienie swoich 
kwalifikacji. W czerwcu rozpoczną się: 

Wrocław: 
- 06.06.2011 – Skuteczny przywódca  
- 12.06.2011 – Financial analysis in Excel  
- 13.06.2011 – Finansowa analiza przedsiębiorstwa  
- 14.06.2011 – Zarządzanie projektami  
- 28.06.2011 – Excel w finansach 

Jelenia Góra:  
- 07.06.2011 – Wykorzystanie nowoczesnych technik, taktyk w negocjacjach 
- 27.06.2011 – Zarządzanie zespołem 

 W dniu 6 czerwca rozpocznie się szkolenie językowe dla pracowników naukowo  
– dydaktycznych prowadzących lub chcących prowadzić wykłady w języku 
angielskim. 

 Pracownicy naukowo – dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
mogą starać się o sfinansowanie wyjazdu do zagranicznego ośrodka akademickiego. 
Więcej informacji na stronie internetowej Projektu, w zakładce ”Pracownicy naukowo 
– dydaktyczni”. 

 Trwają spotkania Szkoły Trenerów i Szkoły Mistrzów dla pracowników naukowo 
 – dydaktycznych Uczelni. 

 Zapraszamy studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego  
do korzystania z płatnych konsultacji dla doktorantów. Więcej informacji na stronie 
internetowej Projektu w zakładce „Doktoranci” 
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 Trwa trzecia edycja płatnych staży u pracodawców dla studentów i absolwentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego.  

 Od 2 czerwca w Jeleniej Górze rozpoczyna się szkolenie dla studentów  
i absolwentów UE „Logistyka w SAP ERP”. Podczas szkolenia zostanie 
zaprezentowany moduł podstawowy z zakresu Logistyki (gospodarka 
magazynowa, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucja). 

 „Nowe Trendy” - to cykl seminariów dla pracodawców z regionu Dolnego Śląska 
oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego - poruszający  zagadnienia 
nowoczesnej gospodarki. Już 15 czerwca 2011r. rozpoczynamy od spotkania  
z korporacjami nt: „Zielona gospodarka jako wyzwanie dla kształcenia 
ekonomistów”. 
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KUŹNIA KADR IV 

 Od 1 czerwca rozpoczęła się rejestracja na nowe specjalności Analityk Biznesu  
i Menedżer Projektu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Nowe 
specjalności są tworzone w ramach partnerstwa z firmą KGHM Polska Miedź SA. 
Dla studentów obydwu specjalności przewiduje się możliwość uczestniczenia  
w seminariach z praktykami oraz wykłady do wyboru poszerzające aspekty 
przygotowania do zawodu Analityka Biznesu i Menedżera projektu. 

 
Analityk Biznesu 
W programie studiów przewidziane są przedmioty, które w sposób szczegółowy 
przygotują absolwenta do prowadzenia analiz w badaniach zarówno ilościowych,  
jak i jakościowych. Do prowadzenia badań ilościowych niezmiernie użyteczne  
jest posiadanie wiedzy z Analizy wielowymiarowej i innych Analiz statystycznych 
stosowanych w badaniach rynku, Metody Reprezentacyjnej, popartej znajomością 
Ekonometrii dynamicznej, Prognozowania. Przedstawione metody wraz z teorią 
Marketingu i badań marketingowych oraz technikami Badań jakościowych będą 
solidną podstawą do wszechstronnego analizowania problemów. Studenci będą mogli 
w trakcie studiów samodzielnie prowadzić badania fokusowe i on-line.  
 
 



 

 
 
Przewidywane jest wprowadzenie wielu przedmiotów specjalnościowych,  
np. Zarządzanie strategiczne oraz Metody zarządzania, Biznes plan, Statystyczne 
metody zarządzania jakością, Kreatywność w biznesie, Metody prezentacji danych, 
Tworzenie makropoleceń w programie MS Excel, itd. Uczestnicy studiów zdobędą 
również podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień informatycznych, tj. sieci 
komputerowych, systemów informacyjnych zarządzania i inżynierii oprogramowania. 
 
Menedżer Projektu 
W programie studiów przewidziane są przedmioty, które w sposób szczegółowy 
przygotują absolwenta do zarządzania, prowadzenia i uczestnictwa w realizacji 
projektów. W tym celu w programie studiów uwzględniono takie przedmioty  
jak: Zarządzanie projektami, Metodyki zarządzania projektami, Kierownik projektu, 
Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami, Planowanie i harmonogramowanie 
projekcie, Zarządzanie ryzykiem i zmianą. Przedmioty te będą realizowane za pomocą 
wykładów wspartych wieloma ćwiczeniami w formie case study. Ponadto studenci 
specjalności Menadżer Projektu będą mieli możliwość zgromadzenia wiedzy 
uzupełniającej z zakresu ekonomi, zarządzania, metod analizy danych i informatyki. 
W pracy Menadżera Projektu istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu 
Zarządzania strategicznego. Do prowadzenia badań ilościowych niezmiernie 
użyteczne jest posiadanie wiedzy z Analizy wielowymiarowej i innych Analiz 
statystycznych stosowanych w badaniach rynku, Metody reprezentacyjnej, popartej 
znajomością Ekonometrii dynamicznej i Prognozowania. Uczestnicy studiów zdobędą 
również podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień informatycznych, tj. sieci 
komputerowych, systemów informacyjnych zarządzania i inżynierii oprogramowania. 

 
 
 
 
 

Zapraszamy na strony internetowe projektów 
 


