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WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 
W JELENIEJ GÓRZE

NOWE TRENDY NA RYNKU TURYSTYCZNYM 
- JAK ZARABIAĆ NA TURYSTYCE?

CZY EKONOMIA JEST NUDNA? 
EKSPERYMENTY W EKONOMII

dr Piotr Gryszel

 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 
 wskazanie wpływu turystyki na lokalną gospodarkę. 
 wskazanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na rynku turystycznym. 

 
Zagadnienia kluczowe: 

trendy ekonomiczne, demograficzne, społeczne 
 
Efekty dla uczestników: 

inspiracja do prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce 
 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Piotr Gryszel 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala wykładowa, rzutnik, komputer 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 

prezentacja nowych metod badawczych ekonomii i ich odkryć 
 
Zagadnienia kluczowe: 

ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna, teoria gier 
 
Efekty dla uczestników: 

dostarczenie nowej wiedzy o teorii ekonomii 
 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Urszula Markowska-Przybyła 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

dość przestronna sala zapewniająca możliwość anonimowych odpowiedzi w 

przeprowadzanej grze 

dr Urszula Markowska-Przybyła
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dr Andrzej Raszkowski 

ANALIZA SWOT I PEST - KONSULTING DLA GMIN 

BARIERY KOMUNIKACYJNE W ZESPOLE

dr Agnieszka Połomska-Jasienowska

 
 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 lub 90 min. (do wyboru, zgodnie z 
preferencjami uczestników) 
 
Cele warsztatów: 

poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu usług konsultingowych dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

 
Zagadnienia kluczowe: 

gmina, konsulting, SWOT, PEST, strategia rozwoju gminy  
 
Efekty dla uczestników: 

umiejętność wykorzystywania narzędzi z obszaru gospodarki lokalnej/regionalnej oraz 
zarządzania strategicznego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Andrzej Raszkowski 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

standardowa sala wykładowa, laptop, rzutnik, tablica, flipchart 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 90 min. 
 
Cele warsztatów: 

ukazanie barier utrudniających przepływ informacji w zespole pracowniczym od strony 
teoretycznej, z drugiej doświadczenie przez osoby biorące udział w warsztacie ich 
osobistych trudności komunikacyjnych w trakcie przygotowanego eksperymentu 

 
Zagadnienia kluczowe: 

komunikacja, bariery komunikacyjne, zespół pracowniczy, eksperyment 
 
Efekty dla uczestników: 

wiedza na temat komunikacji i barier w komunikacji w aspekcie teoretycznym jak i 
praktycznym, umiejętności poprawiające komunikację w zespole parcowniczym 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Agnieszka Połomska-Jasienowska 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala z otwartą przestrzenią, umożliwiającą ustawienie krzeseł w koło 
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM CODZIENNOŚCI
 A ODPORNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH

dr Małgorzata Solarz

ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI
 - JAK SFINANSOWAĆ MARZENIA?

dr Magdalena Rękas

 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 lub 90 min. (w zależności od liczby 
problemów decyzyjnych do rozwiązania przez uczestników) 
 
Cele warsztatów: 

kształtowanie świadomości i umiejętności finansowych w zakresie podejmowania 
decyzji związanych z oszczędzaniem i pożyczaniem pieniędzy 

 
Zagadnienia kluczowe: 

finanse osobiste, odporność finansowa gospodarstw domowych, oszczędności, 
pożyczki 

 
Efekty dla uczestników: 

poznanie istoty odporności finansowej gospodarstw domowych, umiejętność wskazania 
podstawowych źródeł finansowania nieprzewidzianych wydatków, uświadomienie 
znaczenia instrumentów wzmacniania odporności finansowej 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Małgorzata Solarz 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

miejsce do wyświetlenia slajdów, przybory do pisania 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: wersja podstawowa 45 min, wersja 
rozbudowana 90 min. 
 
Cele warsztatów: 

budowania własnego budżetu, nieprzewidziane wydatki, produkty oszczędnościowe, 
produkty finansowe, koncepcja 6 kont 

 
Zagadnienia kluczowe: 

finanse osobiste, budżet domowy, koncepcja 6 kont E. HARVA, lokata, plan 
oszczędzania, kredyt, pożyczka, bank, parabank 

 
Efekty dla uczestników: 

wiedza i umiejętności niezbędne dla zbudowania budżetu osobistego i zarządzania 
własnymi finansami 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Magdalena Rękas 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

rzutnik multimedialny, tablica 
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WYKŁAD - WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE 
WIEDZIEĆ O GIEŁDZIE

dr hab. Robert Kurek

ŚWIADOMY INWESTOR - GRA INWESTYCYJNA

dr Wojciech Krawiec
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 60 min. 
 
Cele warsztatów: 

kształtowanie świadomości i umiejętności finansowych w zakresie podejmowania 
decyzji inwestycyjnych 

 
Zagadnienia kluczowe: 

fundusze inwestycyjne, ryzyko inwestycji, zachowania inwestorów 
 
Efekty dla uczestników: 

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zmiennych warunkach otoczenia 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Wojciech Krawiec, dr Małgorza Solarz 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala z rzutnikiem multimedialnym, stoliki dla słuchaczy/graczy 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 90 min. 
 
Cele warsztatów: 

zapoznanie z podstawami funkcjonowania giełdy papierów wartościowych i gry 
giełdowej 

 
Zagadnienia kluczowe: 

giełda papierów wartościowych, akcje, strategie inwestycyjne 
 
Efekty dla uczestników: 

zaznajomienie z mechanizmami funkcjonowania giełdy i obrotu akcjami 
 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr hab. Robert Kurek 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala wykładowa, rzutnik multimedialny 
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dr Magdalena Rękas

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY - DLACZEGO JEDNE PAŃSTWA 
ROZWIJAJĄ SIĘ SZYBCIEJ, A INNE WOLNEJ ?

WYKŁAD - WALUTY WIRTUALNE NA RYNKU 
FINANSOWYM

dr hab. Robert Kurek
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 90 min. 
 
Cele warsztatów: 

zapoznanie z ideą, istotą i założeniami funkcjonowania walut wirtualnych, omówienie 
zagadnień dotyczących przeobrażeń systemów pieniężnych, innowacji na rynkach 
finansowych bazujących na kryptowalutach oraz możliwych scenariuszy rozwoju walut 
wirtualnych 

 
Zagadnienia kluczowe: 

waluty wirtualne, pieniądz, bitcoin, rozliczenia pieniężne 
 
Efekty dla uczestników: 

zaznajomienie z mechanizmami generowania i nabywania walut wirtualnych, 
zaznajomienie z możliwością wykorzystania walut wirtualnych (w tym bitcoina) jako 
formy rozliczeń 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr hab. Robert Kurek 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala wykładowa, rzutnik multimedialny 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 

zwrócenie uwagi na różne tempo rozwoju gospodarek i różny poziom życia 
społeczeństw oraz czynniki, które pobudzają lub hamują rozwój gospodarek 

 
Zagadnienia kluczowe: 

wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, czynniki wzrostu i rozwoju, bariery wzrostu i 
rozwoju, poziom życia, koszty życia 

 
Efekty dla uczestników: 

wiedza i umiejętność porównywania gospodarek oraz poszukiwania źródeł sukcesu 
oraz przyczyn porażek w rozwoju gospodarek 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Magdalena Rękas 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

rzutnik multimedialny, tablica 
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GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 - ZASADY, OBOWIĄZKI I PRAKTYCZNE 

ROZWIĄZANIA

dr Paweł Skowron, dr Marta Kusterka-Jefmańska

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

dr Agnieszka Jagoda
Czas potrzebny na realizację warsztatu: minimum 90 min. 
 
Cele warsztatów: 

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w celu zbudowania 
kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania zespołem 

 
Zagadnienia kluczowe: 

zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów w zespole, 
mechanizmy grupowe 

 
Efekty dla uczestników: 
 wiedza - Uczestnik szkolenia zna teorie, zasady i metody pracy zespołowej, zna teorie, 

zasady i metody zarządzania grupą ludzi 
 umiejętności - Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność współdziałania z innymi w roli 

zarówno członka jak i lidera zespołu 
 kompetencje - Uczestnik szkolenia wie, rozumie i potrafi skutecznie zarządzać zespołem 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Agnieszka Jagoda 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala dydaktyczna 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 60 lub 90 min (wersja rozszerzona) 
 
Cele warsztatów: 

zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie gospodarki odpadami w 
przedsiębiorstwie oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w tym zakresie 

 
Zagadnienia kluczowe: 
 podstawowe akty prawne w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie 
 pojęcie i klasyfikacja odpadów 
 sposoby postępowania z odpadami i sprawozdawczość 

 
Efekty dla uczestników: 
 jak zorganizować system gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie 
 jakie są obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami 
 jakie są konsekwencje niewłaściwego systemu gospodarki odpadami 
 jak udokumentować proces gospodarki odpadami 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Paweł Skowron, dr Marta Kusterka-Jefmańska 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala z możliwością ustawienia ławek do pracy w grupach, laptop, rzutnik multimedialny 
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JAK USPRAWNIĆ DZIAŁANIE, CZYLI „WYSZCZUPLANIE”
 W PRAKTYCE

dr Tomasz Brzozowski

ZARZĄDZANIE WIZUALNE, CZYLI O TYM CO MOŻNA ZOBACZYĆ 
W PROCESACH "NA PIERWSZY RZUT OKA”

dr Paweł Skowron
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 60 min. 
 

Cele warsztatów: 
 propagowanie narzędzi wizualizacji jako sposobu na skuteczny system komunikacji 
 zapoznanie uczestników ze sposobami określania statusów procesów 
 przedstawienie metod oznaczania problemów, czy niegodności by móc skutecznie na 

nie reagować 
 wskazanie powodów stosowania znaków, tablic, kolorów, oznaczeń, instrukcji jako 

narzędzi służących prezentacji wyników, podejmowania decyzji 
 

Zagadnienia kluczowe: 
wizualizacja, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, komunikacja 

 

Efekty dla uczestników: 
zna sposoby przedstawiania efektów pracy,  potrafi uargumentować celowość 
stosowania instrukcji, zna zasady oznaczania problemów, niezgodności, wyników,  zna 
oznaczenia stosowne w dokumentach (np. w aktach prawnych dot. bhp), wie jak 
przedstawić poziom marnotrawstwa 

  

Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 
dr Paweł Skowron 

 

Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 
sala do ćwiczeń, stoły do pracy zespołowej

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 90 min. 
 
Cele warsztatów: 
 zapoznanie uczestników z ideą lean manufacturing / lean office 
 przedstawienie podejścia do „wyszczuplania” działań 
 zapoznanie uczestników z instrumentarium lean manufacturing / lean office 

 
Zagadnienia kluczowe: 

lean manufacturing, lean office, eliminowanie marnotrawatwa 
 
Efekty dla uczestników: 
 umiejętność diagnozowania stanu obecnego 
 umiejętność zaplanowania i wprowadzania zmian 
 umiejętność prowadzenia warsztatów doskonalących 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Tomasz Brzozowski, dr Paweł Skowron, dr Piotr Rogala 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

stół przy którym mogą usiąść wszyscy uczestnicy warsztatu 
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ROBOTY I AUTOMATY KONTRA CZŁOWIEK 
- CO DALEJ Z RYNKIEM PRACY W XXI WIEKU?

dr Magdalena Rękas
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 

analiza rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
zachodzących w gospodarce globalnej. 

 
Zagadnienia kluczowe: 

automatyzacja, robotyzacja, produkcja odchudzona, ekonomia na żądanie, uberyzacja, 
zawody przyszłości, ścieżka rozwoju zawodowego, kształcenie przez całe życie 

 
Efekty dla uczestników: 

wiedza i umiejętności związane z kształtowaniem swoje drogi rozwoju ścieżki 
zdobywania wykształcenia i ścieżki rozwoju zawodowego 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Magdalena Rękas 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

rzutnik multimedialny, tablica 

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 
W JELENIEJ GÓRZE

CZY UDA CI SIĘ TAK POKIEROWAĆ ZESPOŁEM 
ABY WYKONAĆ WSZYSTKIE ZADANIA?

dr Marcin Pełka
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 
 zapoznanie z zasadami zarządzania projektem - podziałem zadań i środków 
 oswojenie się z podejmowaniem ryzyka w projekcie 

 
Zagadnienia kluczowe: 

zarządzanie projektem; oprogramowanie komputerowe 
 
Efekty dla uczestników: 

zapoznanie z zasadami zarządzania projektem z wykorzystaniem komputerowych 
symulacji projektów 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Marcin Pełka 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala komputerowa z dostępem do Internetu; komputery z oprogramowaniem Adobe 
Flash Player i Java 
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ROLA PIENIĄDZA W GOSPODARCE

dr Michał Sosnowski, dr Arkadiusz Żabiński

ROLA I FUNKCJE PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

dr Arkadiusz Żabiński, dr Michał Sosnowski 
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 
 uświadomienie przyczyn istnienia państwa w codziennym życiu 
 zrozumienie różnicy pomiędzy dobrem prywatnym a dobrem publicznym 
 poznanie różnych funkcji państwa w gospodarce rynkowej 
 wyjaśnienie potrzeby interwencji państwa w czasie kryzysu i w czasie ożywienia 

gospodarczego 
 
Zagadnienia kluczowe: 

państwo, podatki, gospodarka rynkowa, interwencjonizm, dobro publiczne 
 
Efekty dla uczestników: 

zdobycie elementarnej wiedzy o celach, funkcjonowaniu i roli państwa we współczesnej 
gospodarce rynkowej 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Michał Sosnowski, dr Arkadiusz Żabiński 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala z ekranem 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 
 uświadomienie znaczenie pieniądza w codziennym życiu 
 poznanie różnych funkcji pieniądza w budżecie rodziny i gospodarce rynkowej 
 zrozumienie pojęcia wartości nabywczej monet i banknotów 
 zrozumienie roli oszczędności i kredytu w gospodarstwie domowym i w działalności 

gospodarczej 
 
Zagadnienia kluczowe: 

pieniądz, bank centralny, inflacja, stopa procentowa  
 
Efekty dla uczestników: 

zdobycie elementarnej wiedzy w zakresie podstaw funkcjonowania pieniądza we 
współczesnej gospodarce rynkowej 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Michał Sosnowski, dr Arkadiusz Żabiński 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala z ekranem 
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PARADOKS MONTY-HALLA CZYLI RACHUNEK 
PRAWDOPODOBIEŃSTWA W PRAKTYCE

dr Marcin Pełka
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 25 min. (w zależności od zaangażowania 
uczestników) 
 
Cele warsztatów: 
 zapoznanie z zasadami funkcjonowania paradoksu Monty-Halla 
 wskazanie użyteczności rachunku prawdopodobieństwa w praktyce 

 
Zagadnienia kluczowe: 

rachunek prawdopodobieństwa; paradoks Monty-Halla 
 
Efekty dla uczestników: 
 zrozumienie znaczenia rachunku prawdopodobieństwa w praktyce  
 umiejętność skorzystania z paradoksu Monty-Halla 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Marcin Pełka 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

Tablica 

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 
W JELENIEJ GÓRZE

dr Magdalena Rękas

W EKONOMII NIE MA DARMOWYCH OBIADÓW, 
CZYLI JAK ZBUDOWANY JEST BUDŻET PAŃSTWA

 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 

wiedza i umiejętności na temat tego jak zbudowany jest budżet państwa, skąd 
pochodzą dochody budżetowe, jakie są podstawowe kierunki wydatków, co dla 
społeczeństwa oznacza deficyt a co nadwyżka budżetowa 

 
Zagadnienia kluczowe: 

budżet, dochody budżetowe, wydatki budżetowe, równowaga budżetu, deficyt 
budżetowy, finansowanie deficytu 

 
Efekty dla uczestników: 

wiedza i umiejętności związane z analizą budżetu państwa i zmianami w zakresie 
dochodów i wydatków 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Magdalena Rękas 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

rzutnik multimedialny, tablica 

KATALOG WARSZATÓW DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
W ROKU 2016/2017



AWANTURA O KASĘ - QUIZ Z NAGRODAMI

dr Wojciech Krawiec, dr Małgorzata Solarz

TRANSFORMACJA GOSPODARKI PO 1989 ROKU

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 

zapoznanie z głównymi cechami systemów gospodarczych i problemami krajów 
przechodzących transformację gospodarczą 

 
Zagadnienia kluczowe: 

systemy gospodarcze, inflacja, polityka fiskalna, polityka monetarna 
 
Efekty dla uczestników: 

rozpoznanie głównych cech systemów gospodarczych, identyfikacja narzędzi aktywnej 
polityki gospodarczej zmierzającej do transformacji systemu gospodarczego 

 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Arkadiusz Żabiński, dr Michał Sosnowski 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala, rzutnik multimedialny 

Czas potrzebny na realizację warsztatu: 45 min. 
 
Cele warsztatów: 
 poznanie i sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów i przedsiębiorczości 
 rozwinięcie kompetencji społecznych poprzez udział w quizie 

 
Zagadnienia kluczowe: 

finanse, bankowość, przedsiębiorczość 
 
Efekty dla uczestników: 

poszerzenie, utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i przedsiębiorczości 
 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

Członkowie Koła Naukowego Finansów i Rachunkowości „Finansista" 
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

sala z tablicą, nagrody dla uczestników quizu 
warsztat przewidziany do organizacji na terenie Wydziału 

dr Arkadiusz Żabiński, dr Michał Sosnowski 

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 
W JELENIEJ GÓRZE

KATALOG WARSZATÓW DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
W ROKU 2016/2017



LEGO MRP

dr Maja Kiba-Janiak, dr Tomasz Kołakowski
Czas potrzebny na realizację warsztatu: 90 min. 
 
Cele warsztatów: 

przedstawienie istoty planowania potrzeb materiałowych - MRP oraz opracowanie 
struktury produktu z wykorzystaniem klocków LEGO 

 
Zagadnienia kluczowe: 

MRP, struktura produktu 
 
Efekty dla uczestników: 

poznanie metody MRP, umiejętność prawidłowego opracowywania struktury produktu  
 
Pracownicy Wydziału EZiT zaangażowani w projekt: 

dr Maja Kiba-Janiak, dr Tomasz Kołakowski  
 
Wymagania lokalowe i infrastrukturalne: 

stoły z możliwością ich łączenia (zestawiania w tzw. „wysepki"), rzutnik multimedialny 

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 
W JELENIEJ GÓRZE







Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

serwisy internetowe:
strona Wydziału: www.ezit.ue.wroc.pl

serwis dla kandydatów na studia: 

Dział Promocji
tel. 75 75 38 280 lub 75 75 38 284
email: promocja-jg1@ue.wroc.pl

Prodziekan ds. Rozwoju
dr Anna Baraniecka

tel. 509 825 234, sekretariat: 75 75 38 226
email: anna.baraniecka@ue.wroc.pl

www.ezit.ue.wroc.pl/kandydaci/

 www.facebook.com/ezit.ue.wroc

http://www.ezit.ue.wroc.pl/kandydaci/
http://www.facebook.com/ezit.ue.wroc

