
 

Szanowni Państwo, 
Zespół Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych zaprasza do zapoznania się z 
harmonogramem działań na maj w ramach projektów rozwojowych Uczelni. 

 
Projekt Kuźnia Kadr 2 

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

	
 14.05 we Wrocławiu i 21.05 w Jeleniej Górze odbędą się zajęcia warsztatowe z emisji 

głosu dla doktorantów. Szkolenie poprowadzi p. Anna Bujko. 
 

 Trwa IV edycja szkoleń otwartych w ramach kształcenia ustawicznego. Prowadzimy 
24 szkolenia w obszarach: zarządzanie finansami, zarządzanie miękkie, marketing, 
rachunkowość i internacjonalizacja biznesu. 10.05 rozpoczynają się: „Excel w 
finansach” i „Giełda w pigułce”. Następne szkolenia w maju to „Assertive 
Communications”, „Wartość firmy. Gra biznesowa” oraz „Budżetowanie i controlling 
w małym i średnim przedsiębiorstwie”. 

 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”. 

 Trwają zajęcia w ramach Szkoły Trenerów i Szkoły 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. 

 
 
 



 

Projekt Kuźnia Kadr 3 
	

http://kuznia3.ue.wroc.pl/	
 

 Seminaria z Praktykami Biznesu: 

„Zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o PMBOK” – prowadzący: 
Piotr Piałucha (Senior Project Manager w firmie IBM), termin: 16.05 – 19.05 
 
„Komunikacja w relacjach z klientem zewnętrznym, doskonalenie technik 
sprzedaży” – prowadząca: Kinga Wdowicka (Trener biznesu/Coach ICC), termin: 
30.05 – 2.06  
 

 Zapraszamy na wykłady otwarte: 

„Budowanie marki miasta na przykładzie Wrocławia – wyzwania, problemy, 
sukcesy”, prowadząca: Joanna Rańda (Biuro Promocji Wrocławia), termin: 18.05, 
bud. P, sala 3, godz. 14:00 – 15:30 

 
 Organizujemy szkolenia SAP, termin: 9.05 – 17.05, 19.05 – 30.05 

 
 

Projekt Kuźnia Kadr IV 
 

http://kuznia4.ue.wroc.pl/ 
 

 
 Zapraszamy na konferencję promocyjno – informacyjną projektu Kuźnia Kadr IV 

 
Termin: 27.05, bud. A, sala 214, godz. 12:00 

 
 
 

Zapraszamy na strony internetowe projektów 
 


