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Kim jesteśmy? 

WSFK V-SC Sp. z o.o. jest jednym z modułów platformy 

edukacyjno-społecznościowej MOE (Mobilne 

Obserwatorium Ekonomiczne), której zaprojektowanie 

oraz wdrożenie było możliwe dzięki otrzymaniu przez 

jeleniogórski Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nagrody w 

wysokości jednego miliona złotych. Wydział został 

laureatem konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym nagrodzono 

zgłoszony do rywalizacji nowatorski program kształcenia 

na kierunku ekonomia. 



Kim jesteśmy ? 

Istota firm symulacyjnych polega na naśladowaniu  

pracy autentycznych, działających na rynku 

przedsiębiorstw. Praca w firmie symulacyjnej jest 

rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne. 

 

Firma działa w ramach Polskiej Centrali Firm 

Symulacyjnych CENSYM oraz Międzynarodowej Organizacji 

EUROPEN-PEN International zrzeszającej firmy 

symulacyjne z całego świata. V-Student Consulting 

świadczy usługi nie tylko wirtualnym przedsiębiorstwom, 

ale również rzeczywistym podmiotom gospodarczym. 



Uroczyste otwarcie WSFK odbyło się  

26.02.2014 r.  



Model działania 



Nasz zespół 



Produkty 

 analizy finansowe 

 analizy strategiczne 

 analizy marketingowe 



Projekty 

 Colian S.A. w Warszawie: Zbadanie oceny konsumenckiej wybranych 

marek batonów i napojów firmy Jutrzenka Colian S.A. w porównaniu 

do ich cen detalicznych 

 LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o w Starej Kamienicy: Stworzenie 

bazy potencjalnych klientów dla firmy LBF Technika Wentylacyjna Sp. 

z o.o. 

 Urząd Miasta Jelenia Góra: Badanie i ocena satysfakcji mieszkańców z 

działalności instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta Jelenia 

Góra 

 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Użyteczność 

wskaźników finansowych w przypadku obligacji emitowanych na rynku 

Catalyst 



Projekty 

 PKF Consult Sp. z o.o.: Ocena użyteczności wybranych wskaźników finansowych 
w prognozowaniu upadłości spółek giełdowych 

 KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie (oddział w Legnicy): Stworzenie bazy danych, 
porównań i prezentacji lokujących hutnictwo KGHM na tle hutnictwa miedzi na 
świecie 

 Catalyst - rynek obligacji GPW: Ocena wpływu czynnika ryzyka inwestycji w 
obligacje korporacyjne, notowane na rynku Catalyst, na ceny rynkowe tych 
obligacji 

 Miasto Kamienna Góra: Przeprowadzenie badania ankietowego pt. 
”Zapotrzebowanie społeczne na inkubatory przedsiębiorczości w mieście 
Kamienna Góra” 

 Iglotex: Przeprowadzenie badania ankietowego oraz ocena rozpoznawalności 
marki do ceny ich produktów 



Wyjazd studyjny 2014 

BRUKSELA 



Wyjazd studyjny 2015 

WARSZAWA 



Do tej pory 

odwiedzili nas 



Marek Zuber 



Leszek Balcerowicz 



Marek Belka 



Krzysztof Pietraszkiewicz 



Dziękujemy za uwagę 

Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa 

V-Student Consulting Sp. z o.o. 

WEZiT w Jeleniej Górze, UE we Wrocławiu 

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 

tel./fax +48 75 75 38 354 

Kontakt mailowy: 

vsc@ue.wroc.pl 


