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pracujących absolwentów 
z dyplomem magistra

przeciętnie:

5500 zł
25% zarabia powyżej

8000 zł

Liczba studentów:

12 600
Liczba absolwentów:

>86 500

Liczba słuchaczy studiów 
podyplomowych:

1850
Liczba słuchaczy studiów 
doktoranckich:

530

znalazło pracę do 3 miesięcy 
od ukończenia studiów

zadowolonych z obecnej pracy

Źródło: D
ział O

bsługi Projektów
 Rozw

ojow
ych U

EW

Według danych portalu wynagrodzenia.pl

praca jest związana 
z kierunkiem studiów

Od wrocławskiego Rynku
uczelnię dzieli zaledwie

2,5 km

Studium Języków Obcych
 ✓ zajęcia prowadzone 

z 6 języków obcych
 ✓ 6 poziomów zaawansowania

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  

Nowoczesna Biblioteka
 ✓ 433 tys. woluminów zbiorów 

tradycyjnych
 ✓ 22 tys. tytułów czasopism online
 ✓ ok. 2 mln tytułów książek 

elektronicznych
 ✓ 77 baz danych

Co 5 student studiów 
stacjonarnych działa
aktywnie w kole naukowym
lub organizacji studenckiej.

Studium Wychowania
Fizycznego

 ✓ 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

› Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

› Zarobki absolwentów Uczelni:

91%

Uniwersytet Ekonomiczny 
oferuje ponad

programów studiów 
podyplomowych i szkoleń

160

76%

75% 84%
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› Koła naukowe  
i organizacje studenckie

Na uczelni działa ponad 70 organizacji studenckich i kół naukowych, które dają Ci ogromne możliwości rozwijania 
pasji naukowych, a także pozwalają na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów.

 Pamiętaj, że każda dodatkowa aktywność podczas studiów jest doceniana przez pracodawców.

Wrocławski Bieg Akademicki
Niepowtarzalny projekt, któremu przy-
świeca szlachetny cel charytatywny. 
W każdej edycji bierze udział blisko tysiąc 
zawodników. Dołącz do liderów aktyw-
ności WBA!

Auto Stop Race
Pierwszy i największy wyścig 
autostopowy w Polsce, pozwala 
Ci przeżyć niezapomnianą przy-
godę wśród tysiąca uczestników. 

Ekonomalia
Co roku możesz bawić się z kilko-
ma tysiącami studentów podczas 
trzech dni koncertów najlep-
szych gwiazd muzycznych.

Forum Edukacji Biznesowej
Weź udział w certyfikowanych warszta-
tach i otwartych spotkaniach z prezesa-
mi zarządów najważniejszymi spółek 
w Polsce oraz Europie. 

Adapciak
Dziewięciodniowy obóz dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych akademickich 
wyjazdów integracyjnych Dolnego Śląska. Podczas znakomitej zabawy 
(od rana do rana!), możesz dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa uczelnia, 
poznać kierunki aktywności studenckiej, a przede wszystkim zintegrować 
się z bracią akademicką.

54
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Analityka gospodarcza |
Studia na kierunku Analityka gospodarcza dadzą Ci możliwość pozyskania 
wysoko cenionych w erze informacji kompetencji analitycznych, wzboga-
conych o umiejętności informatyczne. Przygotowują Cię do prowadzenia 
analiz zjawisk i trendów zachodzących w gospodarce. Podczas studiów 
przekonasz się, jak duży nacisk położony jest na przekazanie Ci praktycznych 
umiejętności w zakresie wykorzystywania metod analitycznych i zastosowania 
odpowiedniego oprogramowania.

Wykorzystaj wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania oraz 
analizowania danych: biznesowych, społeczno-ekonomicznych i makroeko-
nomicznych. Pozwoli Ci to stać się ekspertem w zakresie przeprowadzania 
analiz danych, interpretacji ich wyników, budowania prognoz, formułowania 
wniosków i rekomendacji w procesie podejmowania decyzji.

Zostań specjalistą dla biznesu oraz instytucji publicznych!

Ekonomia biznesu i finanse |
Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse pozwolą Ci zostać poszukiwa-
nym na rynku pracy specjalistą z zakresu finansów, doradztwa biznesowego 
czy administracji publicznej. Modele biznesowe oraz teorie ekonomiczne 
pozwolą Ci poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość, a także wpływ 
globalizacji i innowacji na rozwój współczesnego świata i trendy w biznesie. 

Z nami będziesz obserwować i analizować zjawiska gospodarcze, przewidywać 
ich skutki i podejmować decyzje. Dowiesz się jak rozpoczynać, prowadzić 
i skutecznie promować własny biznes. Pomożemy Ci poznać tajniki budowy 
biznesplanu, analizy rynku, marketingu, rachunkowości i analizy kosztów. 
Wskażemy Ci możliwości finansowania działalności gospodarczej, nauczy-
my Cię oceniać opłacalność projektów biznesowych i zarządzać finansami. 
Rozwiniesz umiejętności pracy w zespole i pracy projektowej. Poznasz świat 
symulacji biznesowych oraz praktyków biznesu, którzy podzielą się z Tobą 
swoimi doświadczeniami.

Stań się częścią świata ekonomii i finansów!

Finanse i rachunkowość |
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwolą Ci zdobyć profesjonalną, 
zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości 
finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych (banków, towarzystw 
ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych).

Jako absolwent tego kierunku bez trudu przeanalizujesz podstawowe zjawiska 
gospodarcze w ujęciu mikro- i makroekonomicznym oraz kondycję finansową 
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Fascynujący 
świat zjawisk finansowych warunkowany wyzwaniami otwartej gospodarki 
rynkowej stanie się dla Ciebie naturalnym środowiskiem.

Zostań finansistą!

Ekonomia |
Dzięki studiom na kierunku Ekonomia zdobędziesz wszechstronną wiedzę 
z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych: finansów i zarządzania. Profesjo-
nalnie przygotujemy Cię do zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie 
gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Nauczysz 
się stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować 
informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. 

Jako absolwent kierunku będziesz korzystał zarówno z umiejętności identyfikacji 
i analizy zjawisk ekonomicznych, jak i wiedzy pozwalającej wypracować metody 
oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej, a specjalistyczny 
język z zakresu ekonomii nie będzie miał przed Tobą tajemnic. 

Zostań ekonomistą z charakterem!

Perspektywy zawodowe
• analityk rynku
• analityk biznesowy
• data scientist
• specjalista ds. badań marketingowych
• specjalista ds. operacyjnych
• specjalista ds. optymalizacji procesów
• menedżer

Perspektywy zawodowe
• specjalista ds. księgowości
• specjalista ds. controllingu 
• analityk finansowy 
• doradca biznesowy (podatkowy, inwestycyjny)
• prowadzący własną firmę 
• urzędnik w administracji publicznej 
• menedżer ds. rozwoju 

Perspektywy zawodowe
• analityk rynków i gospodarek
• audytor wewnętrzny lub zewnętrzny, 

konsultant biznesowy i rynkowy

• specjalista ds. planowania produkcji, 
wsparcia sprzedaży

• specjalista ds. rozwoju biznesu, 
sprzedaży, badań i rozwoju 

• specjalista ds. inwestycji, oceny ryzyka, strategii
• menedżer małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
• specjalista analityk oraz doradca w podmiotach 

publicznych (regulacyjnych, samorządowych)

Perspektywy zawodowe
• analityk finansowy
• samodzielny księgowy
• doradca klienta w instytucji finansowej
• doradca podatkowy
• makler giełdowy
• specjalista ds. finansów w administracji publicznej
• zarządzający ryzykiem

Studia w Jeleniej Górze

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Studia we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
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Informatyka w biznesie |
Informatyka w biznesie to kierunek, dzięki któremu zdobędziesz niezbędną 
wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, abyś umiał praktycznie 
wykorzystać narzędzia informatyczne na potrzeby wspomagania procesów 
biznesowych.

Poznasz języki programowania, metody oraz techniki analizy i projektowania 
systemów informacyjnych, aplikacji biznesowych, technologii baz danych, 
aplikacji mobilnych, metody zarządzania projektami informatycznymi. Prak-
tyczne zajęcia (case study) nauczą Cię metod rozwiązywania problemów, 
analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności w realizacji zadań. 

Zostań poszukiwanym specjalistą – połącz ekspercką wiedzę ekonomiczną 
z informatyczną!

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze |

Na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze zdobędziesz wiedzę 
w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych, która pozwoli 
Ci na swobodne funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu. 
Poznasz strategie i funkcjonowanie korporacji transnarodowych, środowiska 
globalnego. Dowiesz się wszystkiego, co ważne, na temat handlu zagranicznego 
i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także planowania i zaopatrzenia, 
produkcji, logistyki, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controlingu, 
zarządzania kadrami, otoczenia politycznego, społecznego i kulturowego 
oraz zarządzania ryzykiem w skali międzynarodowej. 

Zostań specjalistą, który potrafi opracować program działań firmy i skutecznie 
go wdrożyć!

Rachunkowość i controlling |
Ukończenie kierunku Rachunkowość i controlling pozwoli Ci zostać doradcą 
biznesowym dla zarządów spółek, czyli księgowym, doradcą podatkowym 
oraz kontrolerem. Będzie Ci do tego potrzebna specjalistyczna wiedza z wielu 
obszarów oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne, analityczne, rozumienie 
zjawisk globalnych, w tym manipulacji finansowych. Chcesz się dowiedzieć 
jak właściwie dobrać informacje decyzyjne (pomoże Ci w tym m.in. system 
big data), nawiązywać odpowiednią komunikację z inwestorami, a także 
ustalić prawidłową podstawę opodatkowania?

Przekażemy Ci wiedzę z zakresu prawa bilansowego oraz podatkowego na 
poziomie prowadzenia działalności gospodarczej mikro-,  małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, umiejętności prowadzenia pełnej ewidencji 
księgowej, sporządzania sprawozdań okresowych, analizy informacji finan-
sowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

Postaw na zawód, który się nigdy nie zestarzeje!

Logistyka |
Kończąc kierunek Logistyka, masz szansę dołączyć do wysoko kwalifiko-
wanej kadry organizującej i realizującej operacyjną działalność logistyczną 
w podmiotach gospodarczych w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Nowoczesny i oryginalny program kierunku przygotowuje Cię do pracy 
w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, jak i handlowo-usługowych, 
w organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także 
w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Z nami mierzysz wysoko i daleko!

Perspektywy zawodowe
• analityk i projektant systemów informacyjnych 

lub aplikacji e-biznesowych

• projektant / programista baz danych 
i aplikacji mobilnych

• specjalista zarządzania realizacją projektów 
informatycznych

• lider zespołu projektowego
• administrator baz danych
• specjalista modelowania potrzeb informacyjnych 

użytkowników systemów informatycznych 

• specjalista technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i elektronicznego biznesu

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

Perspektywy zawodowe
• pracownik przedsiębiorstwa wymagającego 

kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, 
zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania)

• menedżer, koordynator łańcucha dostaw 
w przedsiębiorstwach i korporacjach 
międzynarodowych

• specjalista ds. logistyki i zarządzania łańcuchem 
dostaw w przedsiębiorstwach doradczych 
i konsultingowych

• specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych 
obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych

• pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego 
magazynu

Perspektywy zawodowe
• specjalista ds. podatków
• konsultant podatkowy
• księgowy / główny księgowy
• audytor finansowy
• specjalista ds. controllingu
• specjalista ds. sprawozdawczości i analizy finansowej
• analityk finansowy

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Studia we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne
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Zarządzanie |
Wybierając kierunek Zarządzanie, masz pewność, że zdobędziesz wiedzę 
i rozwiniesz kluczowe umiejętności wymagane na stanowiskach specjalistycz-
nych, a także kierowniczych w biznesie. Nauczysz się analizowania danych 
biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania 
zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych tech-
nologii i wsparcia IT.

Poznasz metody i narzędzia w zakresie autoprezentacji, komunikacji, pracy 
w grupie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, a także rozwiniesz kompe-
tencje związane z budowaniem zespołu i kierowaniem nim. Przygotujemy 
Cię do założenia i prowadzenia własnego biznesu.

Naucz się z Nami zarządzać!

Zarządzanie w nowoczesnej
gospodarce |

Studia na kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce przygotu-
ją Cię do pracy w takich obszarach, jak: marketing, zarządzanie relacjami 
z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, logistyka 
czy komunikacja z otoczeniem. Dajemy Ci szansę poznania nowoczesnych 
praktyk zarządzania, stosowanych przez duże, międzynarodowe organizacje 
oraz ich zastosowania w małych i średnich lokalnych firmach.

Z nami zdobędziesz umiejętności związane ze stosowaniem najnowszych 
trendów w zarządzaniu, międzynarodowych systemów i skutecznych narzędzi 
oraz technik menadżerskich. Nowoczesne metody dydaktyczne pozwolą Ci 
wcielić się w rolę menadżera, brać udział w symulacjach procesów biznesowych 
oraz mieć stały kontakt z praktykami i przedsiębiorstwami.

Zostań menedżerem już na studiach!

Zarządzanie i inżynieria
produkcji |

Zarządzanie i inżynieria produkcji nawiązuje do popularnego w Europie 
Zachodniej kierunku engineering management. Podejmując te studia, 
będziesz mieć niepowtarzalną okazję zdobycia umiejętności praktycznego 
łączenia zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów z aspektami 
techniczno-technologicznymi.

Wielodyscyplinowy charakter kierunku – określony przedmiotami głównie 
z dyscyplin nauki o zarządzaniu oraz technologii żywności i żywienia, po-
zwoli Ci na nabycie kompetencji inżynierskich w połączeniu z unikatowymi 
kwalifikacjami menedżerskimi.

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i uzyskaj tytuł zawodowy 
inżyniera zarządzania! 

Perspektywy zawodowe
• specjalista w obszarze organizacji i zarządzania
• kierownik niższego lub średniego szczebla zarządzania
• team leader
• project manager, process manager
• specjalista ds. marketingu
• konsultant biznesowy IT
• analityk biznesowy

Perspektywy zawodowe
• specjalista ds. marketingu
• specjalista ds. sprzedaży
• menedżer zasobów ludzkich
• logistyk
• specjalista ds. ochrony środowiska
• menedżer jakości
• menedżer łańcucha dostaw

Perspektywy zawodowe
• dyrektor produkcji
• menedżer produkcji
• menedżer jakości
• menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia 
• technolog produkcji
• inżynier produktu

Studia w Jeleniej Górze

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Studia we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne
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Bachelor of Business
Management |

Bachelor of Business Management (BBM) program focuses on all the major 
aspects of business and management. BBM provides students with a broad 
understanding of management practices, ensuring a general overview 
of the operations of business and its environment.

The BBM aims at developing students’ effective human, technical and con-
ceptual skills, along with complete knowledge of the core functional areas 
of management such as: strategy, marketing, human resources, sales, project 
management and logistics. BBM helps the students to become committed, 
ethical and active managers; sparking their curiosity, developing leader-
ship qualities and the ability to influence their organization and society 
in a positive and significant manner; thereby enabling them to reach the 
top of their potential.

Bachelor Studies in Business
Informatics |

The main goal of the Business Informatics Bachelor Studies Program is to 
deliver basic knowledge about applying computer science methods and tools 
in management and business.

Apart from general economic knowledge, studies provide graduates with 
practical skills in the use of software tools supporting business processes. 
Students will learn, among others, methods and techniques of analysis and 
design of information systems, business applications, database technology, 
design and development of mobile applications, methods of project mana-
gement. The problems solved by students as part of case studies will enable 
them to gain analytical skills, flexibility and self-fulfillment of tasks as business 
informatics professionals.

Business Informatics major is focused on education and adjustment to current 
market needs, but also enables further development of the graduate.

Career perspectives
• Managerial and entrepreneurial careers in both 

domestic and international companies

• Managerial roles in different business organizations, 
public and non-profit institutions

• Functional manager career in strategy, HR, marketing, 
sales, project management or logistics

Career perspectives
• Database designer
• IT specialist
• System analyst

Bachelor Studies in Finance |
The Bachelor Studies in Finance program is run according to global financial 
standards. The program is offered in English. In addition to basic subjects, 
such as economics, management, law, mathematics, statistics, information 
technology, the program includes courses in the field of corporate finance, 
banking, insurance, financial market, real estate, financial reporting and risk 
analysis. During the course of studies, students not only gain the theoretical 
knowledge but also acquire qualifications enabling career in the enterprise 
and on the financial market. The program is advanced, therefore the students 
easily find internship programs during their studies and employment after 
graduation. The program is often chosen by international students. The courses 
are run both by Polish and international professors and lecturers.

Bachelor Studies
in International Business |

The unique Program of International Business ensures training of specialists 
in the field of running international enterprises and functioning in a multicul-
tural environment. We offer to our students knowledge about the strategy and 
operation of transnational corporations, the global environment, foreign trade 
and foreign direct investment, business strategies in the field of planning and 
procurement, production, logistics, marketing, research and development, 
finance and controlling, human resources management, political, social and 
cultural environment and risk management on an international scale. We 
provide knowledge in the field of international business conditioning the 
achievement of specific practical skills. 

We prepare future specialists for the development of business operation 
programs, their implementation and control in the conditions of progressi-
ve internationalization of business and integration processes in the global 
economy.

Career perspectives
• Financial advisor
• Financial manager
• Chief Financial Officer
• Risk manager
• Bank specialist
• Real-estate appraiser

Career perspectives
• Operational and analytical positions in enterprises 

cooperating with foreign countries

• Specialist in foreign trade (export and import)
• Specialist in customs offices, embassies and 

consulates

• Operational and analytical positions in international 
organizations and institutions

• Specialist in finance and settlement of international 
enterprises and banks

• Specialist in international logistics
• Specialist in international management

Studies in Wrocław

Full-time studies

Studies in Wrocław

Studies in Wrocław

Full-time studies

Full-time studies

Studies in Wrocław

Full-time studies
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Poznaj
zasady rekrutacji

Zostań studentem
Uniwersytetu
Ekonomicznego
we Wrocławiu

☞☞ ♦ Masz pytania?
Skonsultuj się z naszym 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

Na kierunki prowadzone w języku 
angielskim obowiązkowy jest 
język angielski zdany na poziomie 
rozszerzonym.

Na studia niestacjonarne 
prowadzimy wolny nabór 
do wyczerpania limitu 
miejsc.

Wyniki uzyskane przez absol-
wentów klas dwujęzycznych 
w części pisemnej z języka 
obcego zdawanego na poziomie 
klas dwujęzycznych mnoży się 
przez 1,5.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz przeliczania 
punktów znajdziesz na rekrutacja.ue.wroc.pl.

Suma punktów z trzech przed-
miotów zdawanych w części 
pisemnej egzaminu maturalnego 
jest podstawą kwalifikacji na studia 
stacjonarne I stopnia prowadzone 
w języku polskim lub angielskim.

Język obcy
nowożytny

Język obcy
nowożytny

1 punkt kwalifikacyjny

0,5 punktu kwalifikacyjnego

Matematyka

Matematyka
lub język polski

1 punkt procentowy
(matura rozszerzona)

1 punkt procentowy
(matura podstawowa)

Jeden z przedmiotów do wyboru: geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, 
informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, 
język polski, historia muzyki, historia sztuki.

Jeden z przedmiotów do wyboru: język polski (jeżeli 
nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeżeli nie 
została wybrana wcześniej), geografia, historia, wiedza 
o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informaty-
ka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia 
muzyki, historia sztuki.

Witaj wśród
studentów UEW!

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

Załóż konto kandydata 
w systemie rekrutacyjnym 
– www.rekrutacjaue.ue.wroc.pl
Do rejestracji potrzebny będzie 
dokument tożsamości.
Na rejestrację masz czas 
do 7 lipca 2019 r.

Wpłać 85 zł za każdy 
z kierunków, który wybrałeś.
Opłata rekrutacyjna nie podlega 
zwrotowi.

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.
Ważne: liczy się data dostarczenia dokumentów na uczelnię.

Ustalenie progów punktowych
Na tym etapie dowiesz się, jakie 
są liczby punktów rekrutacyjnych 
wymaganych na poszczególnych 
kierunkach.

Wybierz w systemie przedmioty 
kwalifikacyjne zdane na egzaminie 
maturalnym i wpisz uzyskane przez 
siebie wyniki.
Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą 
olimpiad przedmiotowych, dowiedz się 
więcej na www.rekrutacja.ue.wroc.pl

Dodaj zdjęcie.
Fotografia kandydata musi 
spełniać takie same wymaga-
nia jak do dowodu osobistego.

› Kierunki prowadzone we Wrocławiu

Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka w biznesie, Logistyka, Międzynarodowe stosunki go-
spodarcze, Rachunkowość i controlling, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Bachelor Studies in Finance, Bachelor 
Studies in International Business, Bachelor Studies in Business Informatics, Bachelor of Business Management

› Kierunki prowadzone w Filii w Jeleniej Górze

Ekonomia biznesu i finanse, Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Zasady przeliczania punktów:
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Wybierz
kierunek dla siebie:

› Analityka gospodarcza

› Ekonomia

› 

› 

› 

› Logistyka

› Międzynarodowe stosunki gospodarcze

› 

› Zarządzanie

› 

› 

› Bachelor of Business Management

› Bachelor Studies in Business Informatics

› Bachelor Studies in Finance

› Bachelor Studies in International Business

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

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

facebook.com/uewroc

instagram.com/uewroc

Biuro Rekrutacji

pokój 09 / budynek Z
tel. +48 71 36 80 982
rekrutacja@ue.wroc.pl
rekrutacja.ue.wroc.pl

Opracowanie informatora:
Centrum Marketingu UEW 2019


