
 

Co w Kuźni piszczy! 
 
Witamy serdecznie! 
Zespół Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych zachęca do zapoznania się z 
harmonogramem działań na marzec w ramach projektów rozwojowych uczelni. 

 
W ramach projektu Kuźnia Kadr 2 

http://kuznia2.ue.wroc.pl/ 
 

 Prowadzimy nabór na płatne konsultacje dla doktorantów – więcej informacji na 
stronie Kuźni Kadr 2 w zakładce doktoranci  

 11.03 rozpoczynamy szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego. Jest to IV edycja 
szkoleń otwartych. Obecnie oferujemy 24 tematy szkoleń. Kolejna rekrutacja 
przewidziana jest na maj. 

 W dniach 25.02 – 14.03 w ramach stypendium dla profesorów wizytujących naszą 
uczelnię odwiedza prof. Diarmuid Bradley – Prezes Irish Banking Federation w latach 
2004-2005 W trakcie swojej wizyty prof. Bradley poprowadzi cykl zajęć na temat 
światowego kryzysu finansowego oraz aktualnych problemów systemu bankowego w 
Irlandii. Dodatkowo nasz gość wygłosi wykład otwarty dla wszystkich studentów UE 
we Wrocławiu oraz odbędzie spotkanie z pracownikami Instytutu Zarządzania 
Finansami. 

 Zapraszamy do korzystania ze sfinansowanych w ramach projektów 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 DATASTREM - 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. 

 
 
 
 
 



 

W ramach projektu Kuźnia Kadr 3 
http://kuznia3.ue.wroc.pl/ 

 
 Oferujemy następujące Seminaria z Praktykami Biznesu: 

„Jak się dobrze sprzedać – czyli media relations w praktyce” – prowadzący: 
Justyna Janus – Konarska, Paweł Przybylski, termin: 7.03 – 9.03 i 14.03, bud. E, godz. 
16:00 – 18:15  
„Sztuka reklamy” – prowadząca: Aldona Kucner, termin: 9.03 – 10.03 i 16.03 –
17.03, bud. E, godz. 16:00 – 18:15 

 Szkolenia w ramach Profesjonalnej Akademii Kariery: 

„Negocjacje – warsztat technik”, prowadzący: pracownicy Biura Karier, termin: 
14.03 – 17.03 
„Zbudujmy własną markę”, prowadzący: pracownicy Biura Karier, termin: 21.03 – 
25.03 

 Organizujemy szkolenia SAP, termin: 15.03 – 22.03, 23.03 – 30.03 

 Zapraszamy na wykłady otwarte: 

 „Jak wybrać najlepszą firmę, by zagwarantować sobie największe możliwe 
zarobki, awans i wpływ w najdłuższym możliwym czasie?”, prowadzący: 
Przemysław Walter (międzynarodowy Coach, Trener i Konsultant Zarządzania), 
termin: 29.03, bud. P, sala 3, godz. 14:30 – 16:00 

„7 grzechów głównych w karierze – jak ich unikać??”, prowadząca: Beata 
Kapcewicz (Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu firmy Architekci Kariery), termin: 
30.03, bud. P, sala 3, godz. 13:00 – 14:30 
 

 Wyniki rekrutacji na płatne staże będą dostępne w dniach 14.03 – 22.03. 

 
W ramach projektu Kuźnia Kadr IV 

 
 Prowadzone są prace nad uruchomieniem nowych specjalności na kierunku 

Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. 
Specjalnościami tymi są Menedżer Projektu oraz Analityk Biznesu. Obecnie 
wprowadzane są korekty do szczegółowej listy przedmiotów oraz przygotowywane są 
dla nich sylabusy. Przedmioty powinny jak najpełniej wykorzystać możliwości 
płynące z uruchamiania tych unikatowych specjalności. W najbliższym czasie 
rozpoczną się prace nad przygotowaniem dla słuchaczy materiałów dydaktycznych na 
zajęcia. 

 



 

 Prowadzone są rozmowy z partnerem projektu, firmą KGHM Polska Miedź S.A., na 
temat opracowania oferty kształcenia ustawicznego dostosowanej do aktualnych 
potrzeb pracodawców.  

 Powołany zespół socjologów opracowuje koncepcję badania losów zawodowych 
absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego. 

 
 


