
 

 
Szanowni Państwo, 
Zespół Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych zaprasza do zapoznania się z 
harmonogramem działań na kwiecień w ramach projektów rozwojowych Uczelni. 
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 Trwa IV edycja szkoleń otwartych w ramach kształcenia ustawicznego. Prowadzimy 

24 szkolenia w obszarach: zarządzanie finansami, zarządzanie miękkie, marketing, 
rachunkowość i internacjonalizacja biznesu.  Na początku miesiąca rozpoczynają się: 
„Audyt wewnętrzny w firmie - Audyt finansowy” oraz „Zarządzanie projektami”. 
Kolejna rekrutacja przewidziana jest na maj br. 

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

 Uruchomiono Szkołę Trenerów i Szkołę Mistrzów dla pracowników naukowo            
– dydaktycznych Uczelni. 

 Zapraszamy do korzystania ze sfinansowanych w ramach projektu baz danych:  

AMADEUS - Baza dostępna w Czytelni Oddziału Informacji (Bud. A, pok. 8) 

ACM Digital Library - Baza dostępna na terenie kampusu uczelni oraz za 
pośrednictwem serwera Proxy 
 
CEIC Data firmy Euromoney - Baza dostępna na terenie kampusu uczelni oraz za 
pośrednictwem serwera Proxy 
 
MUNICIPIUM - Baza dostępna na terenie kampusu uczelni oraz za pośrednictwem 
serwera Proxy 
 
BankScope - Baza dostępna w Czytelni Oddziału Informacji (Bud. A, pok. 8), na 
terenie kampusu oraz poza nim za pośrednictwem serwera Proxy  
 
REUTERS DATASTREAM - Z bazy korzystać można w Oddziale Informacji 
Naukowej (Bud. A, pokój nr 8). Oddział Informacji Naukowej udostępnia 
pracownikom naukowym oprogramowanie instalacyjne oraz login i hasło, 
umożliwiające zainstalowanie serwisu na komputerze w sieci uczelnianej. 
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 XI edycja Targów Pracy „Spotkania z Pracodawcą” – 19.04, bud. D, godz. 10:00 
– 15:00 

Celem Targów jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia wiedzy z 
zakresu kierunków rozwoju firm z branży finansowej, IT oraz branży produkcyjnej. 
„Spotkania z pracodawcą” są świetnym źródłem ofert praktyk, staży oraz pracy. W 
tegorocznych Targach uczestniczy aż 29 wystawców. 

 Seminaria z Praktykami Biznesu: 

„Praktyka tworzenia narzędzi HR” – prowadzący: Katarzyna Sobótka, Michalina 
Brandes, termin: 4.04 – 7.04  
 

 Szkolenia w ramach Profesjonalnej Akademii Kariery: 

„Komunikacja i budowanie zespołu”, prowadzący: pracownicy Biura Karier, 
termin: 11.04 – 14.04 

 Zapraszamy na wykłady otwarte: 

 „Co o ryzyku i ubezpieczeniach wiedzieć warto”, prowadzący: Marek 
Pielichowski (Prezes Zarządu Wrocławskiej Izby Gospodarczej), termin: 7.04, bud. P, 
sala 3, godz. 15:00 – 16:30 

„Formułowanie oraz implementacja strategii w jednostkach sektora publicznego 
na przykładzie strategii promocji Wrocławia”, prowadząca: Joanna Rańda (Biuro 
Promocji Wrocławia), termin: 13.04, bud. P, sala 3, godz. 14:00 – 15:30 
 
„Marketing relacji”, prowadząca: Aldona Kucner (Q-Aldo Communication), 
termin: 14.04, bud. P, sala 3, godz. 14:00 – 15:30 
 
„Wspieranie i bezpieczeństwo handlu zagranicznego”, prowadzący: Artur Kras 
(BENEFIT Broker Sp. z o.o.), termin: 18.04, bud. P, sala 1, godz. 14:00 – 15.30 
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 W kwietniu zakończą się prace nad szczegółowym programem studiów na 
specjalnościach Analityk Biznesu i Menedżer Projektu na kierunku Informatyka i 
Ekonometria na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dzięki współpracy z 
firmą KGHM S.A., która jest partnerem strategicznym projektu, program studiów 
będzie odpowiadał bieżącym jak również przyszłym zapotrzebowaniom pracodawców 
i pracowników w dziedzinach związanych z zarządzaniem projektami oraz analizą 
biznesową. 
 

 Trwają prace nad opracowaniem koncepcji badania losów zawodowych absolwentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego. 

 
 
 
 
 

Zapraszamy na strony internetowe projektów 
 


