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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą 
cztery Wydziały: Nauk Ekonomicznych; Zarzą-

dzania, Informatyki i Finansów; Inżynieryjno-Ekono-
miczny oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Powstanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Tury-
styki w obecnym kształcie poprzedziło utworzenie  
w 1959 roku w Jeleniej Górze Punktu Konsulta-
cyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocła-
wiu. W latach 1969-1974 funkcjonowała w Jeleniej  
Górze Filia Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wro-
cławiu, a od 1974 roku Filia Akademii Ekonomicz-
nej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1982 roku  
Filia została przekształcona w Zamiejscowy Wydział 
Gospodarki Miejskiej i Usług, który w roku 1991  
zmienił nazwę na Wydział Go-
spodarki Regionalnej i Turystyki. 
Sejm RP w dniu 18 marca 2008 
roku przyjął Ustawę o zmianie 
nazwy uczelni na Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu.  
Senat Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, w dniu  
8 marca 2012 r., podjął uchwałę 
o zmianie nazwy Wydziału na 
Wydział Ekonomii, Zarządzania  
i Turystyki. 

Wydział ma szczególne osiągnięcia, w skali krajowej  
i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:
 ekonometria i statystyka, statystyczna analiza wie-

lowymiarowa,
 badania regionalne i euroregionalne,
 zarządzanie gospodarką turystyczną,
 makroekonomia i mikroekonomia,
 logistyka,
 zarządzanie jakością i środowiskiem.

Efektem prowadzonych badań są publikacje książko-
we, artykuły naukowe i referaty. O wysokim poziomie 
naukowym dorobku świadczą wyniki oceny para-
metrycznej za lata 1997-2000, 2001-2004 oraz 2005-
2009, na podstawie których Wydział Ekonomii, Zarzą-
dzania i Turystyki otrzymał kategorię 1 (najwyższą) 
według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

W nowej ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 
Wydział otrzymał wysoką kategorię A, plasując go 
wśród najlepszych Wydziałów w Polsce
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Wycieczka studyjna 
Koła Naukowego Economicus 

w Parlamencie RP

Studentka na 
Międzynarodowej Konferencji 
Młodych Naukowców Szkół Wyższych 
Euroregionu NYSA
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zapewniamy komfortowe warunki studiowania;

dbamy o Twoje dobre samopoczucie – zapewniamy doskonałe warunki do rekreacji;

doceniamy Twoje zaangażowanie i pomagamy w trudnych sytuacjach – gwarantujemy atrakcyjny system 
stypendialny: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendia ministra za wybitne osiągnięcia oraz sty-
pendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; jesteśmy uczelnią 
przyjazną dla osób niepełnosprawnych;

gwarantujemy piękne górskie krajobrazy oraz niższe koszty studiowania niż uczelnie w dużych aglomera-
cjach miejskich;

gwarantujemy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną uzyskanymi akredytacjami, pozycjami w rankin-
gach, wysokim poziomem jakości kadry naukowo-dydaktycznej;

oferujemy atrakcyjną ofertę dydaktyczną, pełen cykl kształcenia obejmujący studia pierwszego stopnia 
(licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i studia po-
dyplomowe. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i obsługi studentów oraz indywidualną organizację 
studiów. To Ty wybierasz z kim, kiedy i co będziesz studiować;

zapewniamy bogatą ofertę języków obcych;

umacniamy europejski wymiar naszego Wydziału poprzez ciekawe studia w uczelniach europejskich;

gwarantujemy doskonałe warunki do rozwoju naukowego, możliwość rozwijania osobistych zainte-
resowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także organizowanej wirtualnej  
studenckiej firmie konsultingowej;



A ponadto...A ponadto...

Zajęcia terenowe 
w Słowackim Raju

Kurs Pilotów Wycieczek 
– zajęcia terenowe z topografii
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 umożliwiamy studentom zdobycie licencji pilota 
wycieczek,

 dajemy możliwość uzyskania certyfikatu audytora 
wewnętrznego oraz przygotowujemy kandyda-
tów do uzyskania certyfikatu zewnętrznego,

 pomagamy w zdobyciu międzynarodowych cer-
tyfikatów językowych,

 umożliwiamy zdobycie certyfikatu animatora cza-
su wolnego,

 współpracujemy z instytucjami i podmiotami 
gospodarczymi regionu realizując projekty doty-
czące praktyk, staży, wizyt studyjnych, procesów 
rekrutacyjnych,

 dbamy o rozwój Twojej kariery – oferujemy dostęp 
do wszystkich aktualnych w regionie ofert pracy,

 zapewniamy atrakcyjne staże i praktyki zagranicz-
ne,

 oferujemy ciekawe, różnorodne imprezy fakulta-
tywne na naszym Wydziale.

Od 2012 roku, na terenie województwa dolnoślą-
skiego, podjęliśmy działania w zakresie intensyfikacji 
współpracy z naszymi przyszłymi/potencjalnymi stu-
dentami. 

Współpraca ta obejmuje m.in.:
•  możliwość czynnego udziału uczniów w wybranych 

wykładach i zajęciach prowadzonych na Uczelni,  
•  możliwość uczestnictwa uczniów szkoły w prelek-

cjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, 
które są organizowane na Uczelni lub w Szkole, 

•  umożliwienie wybranym uczniom Szkoły uczest-
nictwa w konferencjach i sympozjach organizowa-
nych przez Uczelnię, 

•  przeprowadzenie przez Pracowników Uczelni przy-
kładowych zajęć w Szkole dla uczniów.

Naszymi dotychczasowymi partnerami są:
•   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Lwówku Śląskim,
•  Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jele-

niej Górze,
•  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im.  

Stanisława Staszica w Jeleniej Górze,
•  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  

w Jeleniej Górze,
•  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żerom-

skiego w Legnicy,
•  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie,
•  II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Je-

leniej Górze,
•  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Jaworze,

•  Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera 
w Wałbrzychu,

•  Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospoli-
tej Polskiej w Dzierżoniowie.
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Wysoka jakość kształceniaWysoka jakość kształcenia

Uroczyste promocje doktorskie 
w trakcie inauguracji  
roku akademickiego

Uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Ty-
tułów z dnia 18 grudnia 2006 roku jeleniogórski Wy-
dział otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 
Uprawnienie to daje możliwość przeprowadzania na 
Wydziale przewodów habilitacyjnych oraz przygo-
towywania wniosków o nadanie tytułu naukowego 
profesora. 

Wydział zapewnia zatem nie tylko dwustopniowe stu-
dia na kierunkach ekonomia, zarządzanie i turystyka 
lecz także możliwości uzyskania stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowanego.

Uprawnienia akademickie	

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki jest je-
dynym w Polsce zamiejscowym wydziałem wyższej 
uczelni posiadającym pełne prawa akademickie.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 
27 kwietnia 1992 roku Wydział uzyskał uprawnienie 
do nadawania stopnia naukowego doktora w dzie-
dzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekono-
mia. Wydział nasz jest jedyną jednostką organizacyj-
ną szkolnictwa wyższego w województwie dolnoślą-
skim (poza uczelniami we Wrocławiu) mającą takie 
uprawnienia.

Polska Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa wyż-
szego, ustawowym organem działającym na rzecz oceny jakości kształcenia, którego opinie  
i uchwały mają moc prawną, co oznacza, że bez jej pozytywnej opinii nie może funkcjono-
wać żadna szkoła wyższa. 

 pozytywnie 

do roku akademickiego 

2016/2017ekonomia

zarządzanie
 pozytywnie 

do roku akademickiego 

2015/2016

Akredytowane kierunki	

Potwierdzeniem dbałości o jakość kształcenia są uzyskane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  
akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Aktualnie Polska Komisja Akredytacyjna oceniła kierunki:

    

               

W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów
na rzecz gospodarki i regionów 
wzbijamy się ponad przeciętność
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Jesteśmy laureatem konkursu na najlepsze programy studiów 
ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

Konkurs o milionKonkurs o milion

ePlatforma składa się 12 paneli tematycznych o cha-
rakterze teoretyczno-informacyjnym (strefa zielona), 
praktycznym (strefa różowa), dedykowanych kontak-
tom z otoczeniem gospodarczym (strefa pomarań-
czowa) oraz studenckiej karierze (strefa niebieska).

Giełda Pomysłów

Integrujemy środowisko akademickie, władze miasta, 
a także przedsiębiorców na rzecz promocji i rozwoju 
Jeleniej Góry.

W ramach kierunku Ekonomia specjalność Ekonomia 
menedżerska prowadzonego na naszym Wydziale 
otrzymał 1 mln złotych na realizację innowacyjnych 
projektów. 

W ramach projektu organizujemy:

Symulacyjną Firmę Konsultingową 

Ten panel został szczególnie 
doceniony przez Ministerstwo. 
Jego idea to umożliwienie stu-
dentom odgrywania w firmie ról 
pracowników, a jednocześnie in-
teresariuszy. 

W Wirtualnej Studenckiej Fir-
mie Konsultingowej stworzony będzie dział kadr, 
księgowości,  promocji i rozwoju. Kapitał firmy bę-
dzie budowany przez ekspertów wywodzących się 
spośród studentów naszego Wydziału. Pracownicy 
Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej będą 
współpracować z krajowymi i zagranicznymi firmami 
symulacyjnymi.

Mobilne obserwatorium ekonomiczne 

Projekt ePlatformy Mobilne Ob-
serwatorium Ekonomiczne to 
pomysł na innowacyjne kształ-
cenie, który znalazł najwyższe 
uznanie komisji konkursowej. 
Wokół tej idei zgromadziliśmy 
dwanaście paneli.

MOE to społecznościowy portal, który będzie: 
•  wspierać wszechstronny rozwój studenta, 
•  stanowić nowatorską formę kształcenia wierną idei 

społeczeństwa informacyjnego i kultury ekspresji, 
•  synchronizować i rozwijać innowacyjne metody 

kształcenia. 

Nasi studenci znajdą tutaj wiele interesujących ma-
teriałów: dobre praktyki, paradoksy ekonomiczne, 
artykuły wybitnych ekonomistów, najlepsze prace 
studentów, dane o świecie i najbliższym otoczeniu, 
ranking grup specjalnościowych według ocen – pro-
ponujemy Wam potężną dawkę samoprzyswajalnej 
wiedzy.



Atrakcyjna oferta edukacyjna Wydziału
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Atrakcyjna oferta edukacyjna Wydziału
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  Studia pierwszego stopnia

Maturzysto
– czas na Twój kolejny krok edukacyjny – studia!!!

Chcesz mieć perspektywę dobrego zatrudnienia  
i satysfakcjonujących zarobków? Przyjdź. Czekamy na 
Ciebie z ciekawą ofertą edukacyjną na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych. Wydział Ekonomii, Za-
rządzania i Turystyki w roku akademickim 2014/2015 
oferuje dla Ciebie kierunki:

Ekonomia	
Turystyka	
Zarządzanie	

Jeżeli wybrałeś Ekonomię jako kierunek, który Cię 
zafascynował, to możesz swoją pasję realizować  
studiując jedną z trzech specjalności:

 Ekonomia menedżerska  
     (tylko studia stacjonarne),
 Gospodarka i administracja publiczna,
 Rachunkowość i doradztwo finansowe.

Jeżeli swoją przyszłość zawodową wiążesz z kierun-
kiem Zarządzanie, to mamy dla Ciebie równie cieka-
we specjalności, które możesz u nas studiować:

 Logistyka menedżerska,
 Zarządzanie jakością i środowiskiem.

Jeżeli to turystka jest twoją pasją możesz ją realizo-
wać wybierając nowy w naszej ofercie, unikatowy 
kierunek Turystyka. To tutaj poznasz specyfikę go-
spodarki turystycznej i uzdrowiskowej, wybierając 
jedną ze specjalności: 

 Spa & Wellness, 
 Turystyka w regionie,
 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycz- 
      nym.
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Wykłady z wybitnymi postaciami 
świata nauki i biznesu 

Dajemy możliwość spotkania oraz poznania prakty-
ków i ekspertów biznesu, którzy dzięki swojej pracy  
i oryginalnym pomysłom odnieśli spektakularny świa-
towy sukces.  

Stwarzamy możliwości 
wszechstronnego rozwoju

Umożliwiamy poznanie języka japońskiego pod kie-
runkiem rodowitych japonek.

Chłopska Szkoła Biznesu

W ramach prowadzonych zajęć studenci mają moż-
liwość wcielenia się  w role historycznych przedsię-
biorców  wytwarzając towar,  handlując ze sobą na 
jarmarku,  ucząc się sztuki negocjacji oraz organizując 
wyprawy handlowe  do miast Europy  poprzez udział 
w ekonomicznej (symulacyjnej) grze planszowej 
Chłopska Szkoła Biznesu.
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Ta kadra gwarantuje sukces!

  Studia drugiego stopnia

Studencie, jeśli:
myślisz o kontynuacji studiów, chcesz kształcić się  
w dziedzinie, którą już studiowałeś albo poszerzyć 
swoje horyzonty i zacząć nowy kierunek studiów,  
zapraszamy do nas. Z myślą o Tobie nasz Wydział  
w roku akademickim 2014/2015 na studiach stacjo-
narnych i niestacjonarnych oferuje kierunki:

Ekonomia	
Turystyka	
Zarządzanie	

Jeśli studiowałeś już Ekonomię albo dopiero chcesz 
poznać tę dyscyplinę wiedzy, masz możliwość  
wybrać specjalność:

 Analiza ekonomiczna  
     (tylko studia stacjonarne),
 Gospodarka i administracja publiczna,
 Rachunkowość i doradztwo finansowe.

Jeśli wybrałeś Zarządzanie, bo kierunek ten za-
wsze Cię interesował, a nie miałeś dotychczas moż-
liwości żeby go poznać, jeśli chcesz kontynuować  
naukę w tej dziedzinie to oferujemy specjalności,  
które na pewno spełnią Twoje oczekiwania:

 Zarządzanie jakością, środowiskiem  
      i ryzykiem,
 Zarządzanie przedsiębiorstwem 
      i łańcuchem dostaw.

Jeśli chcesz studiować Turystykę możesz wybrać 
specjalności: 

 Menedżer turystyki, 
 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw    
     turystycznych.

  Studia trzeciego stopnia

Absolwencie, jeśli:
•  chcesz uzyskać zaawansowaną wiedzę w dzie-

dzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie eko-
nomia,

•  chcesz przygotować się do samodzielnej pracy 
naukowo-badawczej,

•  chcesz uzyskać stopień naukowy doktora,
•  chcesz wzmocnić potencjał naukowy naszego 

regionu,
•  a może chcesz przynależeć do elity intelektual-

nej,
to wszystko możesz osiągnąć rozpoczynając u nas 
studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie)  
w dyscyplinie ekonomia.

  Studia Podyplomowe

Absolwencie studiów wyższych 
(pierwszego lub drugiego stopnia) – masz już dyplom, a chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub chcesz pogłębić 
wiedzę w danej dziedzinie bez egzaminów wstępnych możesz być uczestnikiem m.in. następujących Studiów 
Podyplomowych:

Finanse 
samorządu 

terytorialnego

Rachunkowość 
i finanse – studia 

dla kandydatów na 
głównego księgowego

Rachunkowość 
i doradztwo podatkoweMenedżer 

usług turystycznych

Logistyka 
i zarządzanie łańcuchem 

dostaw

Zarządzanie jakością,  
środowiskiem  

i ryzykiem

Menedżer 
obiektów 

SPA & Wellness
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Oprócz kształcenia specjalnościowego, nasi studen-
ci uzyskują ogólną wiedzę ekonomiczną, co stwarza 
możliwości zatrudnienia nie tylko w ramach studio-
wanej specjalności. Stawiamy jednocześnie na uni-
wersalizm wykształcenia oraz specjalizację po to, aby 
nasz absolwent mógł łatwo dostosować się do wymo-
gów rynku pracy. Sukces w tym zakresie gwarantuje 
kadra naukowa, która znana jest z życzliwego nasta-
wienia do studentów, może pochwalić się znacznym 
dorobkiem naukowym i praktycznym, a także uzna-
niem w Polsce i na świecie.

Analiza ekonomiczna 
oraz Ekonomia menedżerska

Posiadasz zdolności analitycznego myślenia? Chcesz 
doskonalić tę umiejętność tak ważną i cenioną przez 
pracodawców? Analiza ekonomiczna oraz Ekono-
mia menedżerska są specjalnością dla Ciebie!  Po ich 
ukończeniu będziesz mógł pracować w departamen-
tach analitycznych przedsiębiorstw, instytucjach fi-
nansowych i gospodarczych, centrach decydenckich 
szczebla regionalnego i lokalnego oraz w firmach 
konsultingowych. Wiedza zdobyta w ramach tych 
specjalności da Ci lepszy start na rynku pracy. 

Gospodarka i administracja publiczna

Specjalność Gospodarka i administracja publiczna 
przygotowuje przyszłych pracowników administracji 

Kształcimy przede wszystkim ekonomistów, me-
nedżerów, osoby które będą zarządzać biznesem 

własnym lub cudzym, zarządzać pracownikami, or-
ganizować pracę. Kształcimy analityków ekonomicz-
nych, doradców finansowych, specjalistów z zakresu 
zarządzania hotelami, logistyków, specjalistów od 
pozyskiwania funduszy unijnych, z zakresu rachun-
kowości, administracji publicznej, ochrony środowi-
ska i zarządzania jakością.

rządowej i samorządowej, gospodarki komunalnej, 
biur obrotu nieruchomościami oraz projektowania 
urbanistycznego. Wykształcenie w zakresie gospodar-
ki i administracji publicznej umożliwia absolwentom 
lepszy start w ubieganiu się o pracę m.in. w admini-
stracji rządowej, urzędach miast i gmin, starostwach 
powiatowych i zarządach powiatów, czy urzędach 
wojewódzkich. 

Rachunkowość i doradztwo finansowe

Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie 
wymarzonej pracy zarówno w sektorze usług pu-
blicznych, jak i w sektorze gospodarczym. Jeśli chcesz 
zostać specjalistą we wszystkich sferach gospodarki, 
otworzyć dla siebie możliwości rozwoju kariery za-
wodowej w prestiżowych i prawnie chronionych za-
wodach w drodze pozyskiwania krajowych i między-
narodowych certyfikatów oraz przystępowania do 
egzaminów państwowych m.in. na głównego księ-
gowego, biegłego rewidenta, analityka finansowego 
itp., jest to z pewnością specjalność dla Ciebie! 

Zarządzanie jakością i środowiskiem  oraz 
Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem 

Jeżeli chcesz uzupełnić swoją ogólną wiedzę z zakre-
su zarządzania o kompleksową, specjalistyczną wie-
dzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania 
jakością, środowiskiem i ryzykiem studiuj specjal-
ności Zarządzanie jakością i środowiskiem lub Za-
rządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem. Dadzą 
Ci one możliwość diagnozowania i rozwiązywania 
problemów w organizacjach oraz ich doskonalenia  
i rozwoju. Absolwenci tych specjalności są cenionymi 
specjalistami na rynku pracy. 

Menedżer turystyki; Spa & Wellness; 
Turystyka w regionie; Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw turystycznych; Zarządzanie 
przedsiębiorstwem turystycznym

Interesuje Cię praca w branży turystycznej? Myślisz 
o założeniu własnego biznesu w sferze turystyki?  
Z pewnością specjalności: Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw turystycznych, Menedżer turystyki, 
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Tu-
rystyka w regionie, SPA & Wellness sprostają Twoim 
oczekiwaniom. Ich absolwenci są odpowiednimi kan-
dydatami zarówno do pracy w przedsiębiorstwach 
turystycznych, jak i w jednostkach samorządu tery-
torialnego, czy administracji publicznej. Studiując 
te specjalności zyskasz umiejętności menedżerskie, 
organizatorskie, marketingowe. Będziesz świetnie 
przygotowany do zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym oraz funkcjonowania w strukturach  
i organizacjach działających na rzecz turystyki w miej-
scowościach i regionach turystycznych. Studenci specjalności Zarządzanie jakością 

i środowiskiem na Międzynarodowych Targach POLEKO
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Studenci 
Specjalności 
Zarządzanie 
Gospodarką 
Turystyczną 

i Hotelarstwem 
w Tatrach

Logistyka menedżerska

Jeśli chcesz zostać cenionym specjalistą – menedże-
rem zarządzającym i koordynującym procesy logi-
styczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, rozważ 
specjalność Logistyka menedżerska. Poznasz zagad-
nienia z zakresu zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji 
i redystrybucji. Nabędziesz umiejętności analizy sys-
temu logistycznego oraz łańcucha dostaw przedsię-
biorstwa. Studiując tę specjalność poznasz sposoby 
doskonalenia procesów logistycznych w przedsię-
biorstwie i łańcuchu dostaw. Będziesz miał również 
okazję do doskonalenia umiejętności w zakresie za-
rządzania przedsiębiorstwem poprzez uczestnictwo 
w tzw. firmie symulacyjnej. Dla studentów chcących 
rozwijać się naukowo z zakresie logistyki, proponuje-
my uczestnictwo w Kole Naukowym LoGRiT. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
i łańcuchem dostaw 

Specjalność ta kształci przyszłych menedżerów za-
rządzających firmami produkcyjnymi, handlowymi  
i usługowymi oraz łańcuchami dostaw. Ucząc się 
przedsiębiorczości przygotowany będziesz do pod-
jęcia własnych inicjatyw gospodarczych. Studiując tę 
specjalność zapewnisz sobie wszechstronność, pozwa-
lającą łatwiej dostosować Ci się do potrzeb europej-
skiego rynku pracy.  W trakcie studiów na specjalności 
Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw 
uczymy myśleć nieszablonowo. Podejmując dyskusje 
na zajęciach dajemy Ci możliwość samodzielnego roz-
wiązywania problemów. Możesz nabyć wiedzę o tym, 
jak kreować wartość przedsiębiorstwa oraz łańcucha 
dostaw poprzez doskonalenie poszczególnych obsza-
rów ich funkcjonowania.

Poza atrakcyjną ofertą edukacyjną oferujemy rów-
nież: 

 certyfikaty

Jeśli pociąga Cię turystyka, obcowanie z naturą, po-
znawanie nowych miejsc i ludzi to jest to właściwe 
miejsce dla Ciebie. Umożliwiamy Ci zdobycie licencji 
pilota wycieczek. 

Jeśli interesujesz się jakością, środowiskiem i zarzą-
dzaniem środowiskowym to znajdziesz tu ciekawe 
propozycje poszerzenia własnych zainteresowań  
i realizacji swojej pasji. Nasi studenci, oprócz wiedzy 
i umiejętności przydatnych w pracy w krajach Unii 
Europejskiej, wyposażeni są w praktyczne narzędzia 
związane z wdrażaniem systemów zarządzania zgod-
nych z międzynarodowymi normami ISO. Wydział 
stwarza swoim studentom możliwość uzyskania: cer-
tyfikatu auditora wewnętrznego, pomaga również 
w przygotowaniu do uzyskania certyfikatu auditora 
zewnętrznego.

  współpracę z instytucjami 
 i podmiotami gospodarczymi regionu 

Na jeleniogórskim Wydziale studenci mają możli-
wość zdobywania zarówno wiedzy teoretycznej, jak 
i umiejętności praktycznych pod opieką specjalistów  
z poszczególnych branż. 

Dzięki udziałowi w wizytach studyjnych, praktykach 
fakultatywnych oraz płatnych stażach w zaprzyjaź-
nionych firmach, nasi studenci mogą rozwijać swoje 
zainteresowania i świadomie kreować własną ścieżkę 
edukacyjno-zawodową.

Rozwojowi współpracy Wydziału z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, doskonaleniu jakości progra-
mów kształcenia oraz dostosowaniu ich do potrzeb 
rynku pracy służy działająca na Wydziale Rada Me-
nedżerów Biznesu i Administracji. Skupia ona przed-
stawicieli środowiska biznesowego, samorządowego  
i okołobiznesowego.

 ciekawe, atrakcyjne imprezy fakultatywne 
     na naszym Wydziale

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno 
współczesnego rynku pracy, jak i zainteresowaniom 
studentów, Wydział jest organizatorem licznych wy-
kładów otwartych, seminariów z praktykami biznesu, 
czy też warsztatów z zakresu rozwoju osobistego.

Dzięki udziałowi w licznych formach wsparcia tj. szko-
leniach i warsztatach, absolwenci naszego Wydziału 
znacznie łatwiej i bardziej świadomie poruszają się 
po rynku pracy oraz znajdują zatrudnienie.



To może być Twoja   ścieżka kariery!
• dyrektor przedsiębiorstwa • dyrektor ds. ekonomicznych • analityk  
rynku • analityk gospodarczy • analityk bankowy • główny księgowy  
• biegły rewident • auditor • doradca podatkowy • analityk finansowy   
• analityk bankowy • makler • broker ubezpieczeniowy • aktuariusz  
• inspektor kontroli skarbowej i podatkowej • specjalista ds. funduszy 
strukturalnych • specjalista ds. controllingu • dyrektor / kierownik działu 
controllingu • specjalista ds. rozliczeń podatkowych • konsultant w fir-
mach doradczych, auditorskich i wycen  •  specjalista  ds. inwestycji

• menedżer logistyki • dyrektor / kierownik działu logistyki • specjaliści 
ds.: transportu, dystrybucji, planowania produkcji, sterowania  
zapasami, logistyki zwrotnej, logistyki miejskiej • spedytor • dyrektor  
/ kierownik działu zakupów • dyrektor / kierownik działu obsługi klienta 
•  dyrektor / kierownik projektu  • auditor  łańcucha  dostaw

• menedżer przedsiębiorstwa turystycznego (hotelowego, biura  
podróży) • pilot wycieczek • menedżer turystyki w regionie • specjali-
sta ds.  marketingu • organizator  imprez  turystycznych • specjalista ds.  
SPA  &  Wellness • menedżer projektów turystycznych

• specjalista ds. zarządzania jakością • kontroler jakości • pełnomoc-
nik ds. systemu zarządzania • specjalista ds. ochrony środowiska  
• menedżer jakości • dyrektor / kierownik działu jakości • specjalista 
ds. analizy ryzyka • specjalista ds. bezpieczeństwa informacji • auditor  
wewnętrzny systemu zarządzania • planista jakości • dyrektor  
zarządzający • dyrektor / kierownik działu marketingu i sprzedaży  
• dyrektor / kierownik działu HR • dyrektor / kierownik działu badań  
i rozwoju • właściciel firmy • prezes / dyrektor przedsiębiorstwa  
• dyrektor ds. ekonomicznych • specjalista ds. oceny ryzyka • analityk 
rynku • specjalista ds. planowania • inspektor w urzędzie administracji 
rządowej • główny specjalista • kierownik referatu / naczelnik w urzędzie 
administracji samorządowej • sekretarz miasta • skarbnik miasta • wójt / 
burmistrz / prezydent

• Analiza ekonomiczna
• Ekonomia menedżerska
• Rachunkowość i doradztwo finansowe

• Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw

• Logistyka menedżerska
• Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw

• Menedżer turystyki 
• Spa  &  Wellness
• Turystyka w regionie
• Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych
• Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

• Analiza ekonomiczna
• Ekonomia menedżerska
• Gospodarka i administracja publiczna 

• Zarządzanie jakością i środowiskiem
• Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem
• Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

TURYSTYKA

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE
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Zostań studentem 
              naszego Wydziału!

Zapoznaj się 
z zasadami rekrutacji
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Zasady rekrutacji 
na I rok studiów pierwszego stopnia
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

1.  Zasadniczym elementem postępowania jest kon-
kurs świadectw dojrzałości. 

2. Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punk-
tów kwalifikacyjnych uzyskanych z następujących 
przedmiotów:
 język obcy nowożytny,
 język polski*,
 jeden z przedmiotów do wyboru spośród: 

matematyka, geografia, historia, wiedza  
o społeczeństwie, fizyka z astronomią, che-
mia, biologia, informatyka, filozofia, język 
łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o tańcu.

3. Dla kandydatów którzy zdawali przedmioty kwa-
lifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) eg-
zaminu maturalnego (nowa matura) wyniki ma-
tury (punkty procentowe) są przeliczane na punkty 
kwalifikacyjne w ten sposób, że: 

 dla kandydatów na studia w języku polskim, któ-
rzy zdali „nową maturę” każdy punkt procentowy 
na poziomie podstawowym równy jest 0,5 punk-
tu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy 
na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi 
kwalifikacyjnemu; 

 w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości 
osobnej oceny z poziomu podstawowego i roz-
szerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się 

wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każ-
dy punkt procentowy na poziomie podstawowym 
jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na po-
ziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwa-
lifikacyjnemu.

4. Dla kandydatów, którzy zdawali przedmioty 
kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym (sta-
ra matura) podstawą kwalifikacji są oceny z ma-
tury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie 
z zamieszczoną poniżej tabelą:

Ocena Punkty kwalifikacyjne

celująca
bardzo dobra

dobra
dostateczna

dopuszczająca

100
80
55
30
12

5. Dla kandydatów, którzy nie zdawali przedmio-
tów kwalifikacyjnych na egzaminie matural-
nym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadec-
twa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub 
świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczo-
ne na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą za-
mieszczoną w punkcie 4 i pomnożone przez 0,3.

6. Dla kandydatów, którzy zdawali „maturę mię-
dzynarodową”, podstawą kwalifikacji są oceny 
ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty 
kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej 

tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycz-
nych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod 
warunkiem zgodności języka studiów ze zdawa-
nym na „maturze międzynarodowej”). 

 

Poziom
Punkty 

kwalifikacyjne 
SL

Punkty 
kwalifikacyjne 

HL

7 – Excelent
6 – Very good
5 – Good
4 – Satisfactory
3 – Medicore
2 – Poor (minimum)

40
35
30
24
18
12

100
85
70
55
40
30

7. Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwuję-
zycznych w części pisemnej z języka obcego mno-
ży się przez 1,5. 

8. Sieroty i osoby o wysokim stopniu niepełnospraw-
ności decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
(UKR) mogą, na swój pisemny wniosek złożony  
w trybie odwołania otrzymać dodatkowe punkty 
– nie więcej niż 40 pkt. 

9. Podstawą przyjęcia kandydatów na I rok stu-
diów jest ranking według punktów uzyskanych 
w procesie rekrutacji. W razie braku możliwości 
ustalenia według tego rankingu listy przyjętych 
odpowiadającej limitowi przyjęć, jako kryterium 
dodatkowe – wyłącznie w stosunku do kandyda-
tów o identycznej liczbie punktów, na granicy zali-
czenia do przyjętych – komisja rekrutacyjna może 
zastosować średnią ocen ze świadectwa dojrza-
łości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej 
z przedmiotów, których listę ustali dziekan. Lista 
ta powinna obejmować przedmioty powtarzające 
się na wszystkich świadectwach (z różnych szkół). 

 
 

Zasady rekrutacji na I rok studiów 
drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

1. O przyjęcie na studia na określonym kierunku 
mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierun-
ków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

2. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjo-
narne drugiego stopnia są: średnia ocen ze stu-
diów pierwszego stopnia tego samego wydziału 
i kierunku oraz test lub rozmowa kwalifikacyjna 
obejmująca zakres przedmiotów podstawowych  
i treści kierunkowych przedstawionych w standar-
dach nauczania dla studiów I stopnia na tym sa-
mym kierunku, a w szczególności:

 dla najlepszych, pod względem średniej ocen z se-
mestrów 1-5 absolwentów, tego samego wydziału 
i kierunku, dziekan rezerwuje do 75% miejsc. Po-
wyższa zasada dotyczy absolwentów bieżące-
go i poprzedniego roku akademickiego; 

 na pozostałe miejsca kwalifikuje się na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu 
miejsc, dziekan może postanowić o przeprowa-
dzeniu wolnego naboru.

4. Na studia niestacjonarne nabór jest wolny. 
Szczegółowe zasady warunków i trybu rekrutacji na I rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia re-
guluje uchwała senatu nr 0000-34/13 z dnia 23.05.2013.

Zasady rekrutacji na I rok studiów 
trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) mogą zo-
stać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy ma-
gistra lub równorzędny. Przyjęcie na studia stacjonar-
ne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) 
odbywać się będzie w drodze konkursu na podstawie 
wyników postępowania kwalifikacyjnego.
Szczegółowe zasady warunków i trybu rekrutacji na I rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia regu-
luje uchwała senatu nr 0000-24/13 z dnia 25.04.2013.

* dla obcokrajowców język ojczysty
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Szczegółowe zasady rekrutacji na studia na Wydziale Ekonomii,  
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

dostępne są na stronie: 

www.ezit.ue.wroc.pl
25

Etapy rekrutacji na I rok studiów
pierwszego i drugiego stopnia

1. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego roku 
studiów pierwszego i drugiego stopnia przebiega 
w dwóch etapach:
 przed postępowaniem kwalifikacyjnym kandy-

dat dokonuje rejestracji elektronicznej (wypeł-
nia „Ankietę osobową kandydata i zgłoszenie 
kwalifikacyjne”) i wnosi opłatę rekrutacyjną, co 
umożliwia kwalifikację kandydata do złożenia 
dokumentów celem przyjęcia na studia,

 po ogłoszeniu list kandydatów za-
proszonych do złożenia dokumentów 
w celu potwierdzenia woli studiowa-
nia na danym kierunku osoby umiesz-
czone na tych listach składają w ter-
minie wyznaczonym przez Wydzia-
łową Komisję Rekrutacyjną, komplet 
dokumentów. Złożenie tych doku-
mentów stanowi warunek osta-
tecznego przyjęcia na studia.

2. Od kandydatów na I rok studiów 
pierwszego stopnia są wymaga-
ne następujące dokumenty:
 wypełniona i podpisana an-
kieta osobowa kandydata,
  wypełnione i podpisane zgło-
szenie kwalifikacyjne,

 świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kse-
rokopia,

 dwie aktualne fotografie kandydata (3,5 x 4,5 
cm),

 kserokopia dowodu osobistego,
 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 oświadczenie kandydata o spełnieniu warun-

ków do podjęcia i kontynuowania studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej bez wno-
szenia opłat (dla kandydatów ubiegających się  
o przyjęcie na studia stacjonarne).

3. Od kandydatów na I rok studiów drugiego stop-
nia wymagane są następujące dokumenty:
 wypełniona i podpisana ankieta osobowa kan-

dydata,
  wypełnione i podpisane zgłoszenie kwalifika-

cyjne,
  świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kse-

rokopia,
 oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia wraz z suplementem oraz 
kserokopie,

 dwie aktualne fotografie kandydata (3,5 x 4,5 
cm), 

 kserokopia dowodu osobistego,
 dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 oświadczenie kandydata o spełnieniu warun-

ków do podjęcia i kontynuowania studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej bez wno-
szenia opłat (dla kandydatów ubiegających się  
o przyjęcie na studia stacjonarne).

Nasze Studium Języków Obcych oferuje Ci do wy-
boru naukę pięciu języków: angielskiego, nie-

mieckiego, rosyjskiego, francuskiego i włoskiego na   
czterech różnych poziomach biegłości: A1 (początku-
jący), A2 (lekkozaawansowany), B1(średniozaawan-
sowany) i B2 (zaawansowany, język biznesu).

Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ  
i TELC, dajemy Ci możliwość uzyskania międzynaro-
dowych certyfikatów LCCI i TELC, będących potwier-
dzeniem Twojej znajomości języka ogólnego oraz 

branżowego języka biznesu. By uzyskanie tych cer-
tyfikatów było dla Ciebie jeszcze łatwiejsze, zapew-
niamy bezpłatne kursy przygotowujące, prowadzone 
przez akredytowanych egzaminatorów.

Nasz cykl nauczania oraz certyfikaty, które możesz  
u nas zdobyć, odpowiadają Europejskiemu Syste-
mowi Opisu Kształcenia Językowego. Gwarantują Ci 
tym samym zaliczenie lektoratów na innych polskich 
uczelniach oraz są walorem w staraniach o pracę  
w firmach na całym świecie. 

Studiuj u nas 

i zdobądź 

językowy paszport 

do zatrudnienia, 

dołączając do grupy

 poszukiwanych 

profesjonalistów.

Budynek 
Studium Języków Obcych 
Wydziału 
przy ul. Nowowiejskiej 39
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Studenci podczas pobytu w Hiszpanii 
w ramach programu ERASMUS

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Młodych   
Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu NYSA
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Wydział Ekonomii, Zarzą-
dzania i Turystyki współ-
pracuje z uczelniami part-
nerskimi Euroregionu NYSA 
w ramach Akademickiego 
Centrum Koordynacyjnego 
zrzeszającego m.in. Uni-
wersytet Techniczny w Li-
bercu, Wyższą Szkołę Hoch-
schule Zittau/Görlitz oraz 
Międzynarodowy Instytut 
IHI Zittau.  W ostatnim cza-
sie rozwija się współpraca  
z Wydziałem Management- 
und Kulturwissenschaften  
Hochschule Zittau/Görlitz. 

W ramach współpracy Wydział jest co roku gospo-
darzem Międzynarodowej Konferencji Młodych  
Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa  
„Młodzi Naukowcy”.

Drogi Kandydacie,

Nasi studenci mają 
szerokie możliwości 

studiowania na uczel-
niach akademickich  
w krajach Unii Europej-
skiej w ramach progra-
mu ERASMUS. Uniwer-
sytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu podpisał po-
rozumienie ze 125 za-
granicznymi uczelniami 
partnerskimi, co stwa-
rza możliwość prawie 
400 wyjazdów na studia 
zagraniczne w każdym 
roku akademickim. 

Wśród krajów, które możesz odwiedzić, poznać ich 
fascynującą kulturę są m.in. Austria, Belgia, Bułgaria, 
Cypr, Finlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia czy Tur-
cja.

Maturzysto,
Absolwencie,
będąc studentem naszego Wydziału 
możesz:

 studiować na uczelniach akade-
mickich w krajach Unii Euro-
pejskiej w ramach programu 
ERASMUS,

 podjąć studia w Między-
narodowym Instytucie IHI 
Zittau po ukończeniu przygo-
towawczych kursów językowych,

  uczestniczyć w wymianie studentów 
oraz w sympozjach i konferencjach studenc-
kich w Euroregionie Nysa,

 uzyskać certyfikaty Londyńskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej (LCCI) z języka angielskiego (English for 
Business – EFB, Spoken English for Industry and 
Commerce – SEFIC) oraz The European Langu-
age Certificates (TELC) honorowane w 86 krajach  
świata i uznawane podczas rekrutacji na wyższe 
uczelnie z wykładowym językiem angielskim,

 uzyskać Eurokwalifikacje Asystenta Języko-
wego,

 uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętno-
ści Komputerowych,

 przeżyć niezapomniane chwile podczas za-
granicznych staży i praktyk studenckich,

 zostać pracownikiem wirtualnej studenckiej firmy 
konsultingowej.



Doskonałe warunki do rozwoju naukowego

Doskonałe warunki do rozwoju naukowego oraz roz-
woju osobistych zainteresowań

Maturzysto, Absolwencie,
studia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki to także czas na rozwijanie zaintere-
sowań i realizację marzeń. U nas każdy student ma szanse i możliwość aktywnego uczestnic-
twa w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Ma możliwość poszerzania swoich za-
interesowań i zdobywania praktycznych umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w dzia-
łalności organizacji studenckich i w kołach naukowych. Aktywnemu uczestnictwu w działal-
ności organizacji studenckich i w kołach naukowych patronują pracownicy poszczególnych
katedr, oferując pomoc i zaangażowanie w działania podejmowane przez studentów.

Organizacje studenckie, w tym studenckie koła naukowe zrzeszają studentów wszystkich
kierunków i specjalności. Liczą się Twoje zainteresowania i chęć współpracy na rzecz stu-
denckiej społeczności.

Zapoznaj się z ofertą, którą przygotowali Twoi przyszli koledzy, studenci Wydziału.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej
„PRO FUTURO”

PRO FUTURO

Studenckie Koło Naukowe „Pro futuro” działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej
stwarza studentom możliwość  zorganizowanego,  zespołowego pogłębiania  specjalistycznej
wiedzy z zakresu gospodarki samorządowej, administracji publicznej oraz realizacji indywi-
dualnych zainteresowań naukowych. Tak określone cele mogą być realizowane poprzez opra-
cowywanie referatów, organizowanie sympozjów Koła Naukowego, uczestnictwo w Konfe-
rencjach, prowadzenie badań terenowych we współpracy z innymi instytucjami w pracach  
o charakterze badawczym, współpracę z kołami naukowymi innych szkół wyższych (w tym
również z sąsiedzkich krajów Euroregionu Nysa), a także organizację obozów naukowych. 

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości
„FINANSISTA” 

Koło Naukowe „Finansista” działa przy Katedrze Finansów i Rachunkowości.
Koło „Finansista” umożliwia studentom rozwijanie swoich zainteresowań i wiedzy z za-

kresu finansów, bankowości oraz rachunkowości. Koło stwarza możliwości poszerzania wie-
dzy z tych dziedzin naszych zainteresowań nie tylko od strony teoretycznej, ale także od stro-
ny praktycznej.  Przez wszystkie lata  działalności  koło organizuje  spotkania  z  praktykami,
dzięki czemu studenci mogą poznać specyfikę pracy w wybranych zawodach związanych z
problematyką finansów, bankowości bądź rachunkowości. 

Doskonałe warunki do rozwoju naukowego 
oraz rozwoju osobistych zainteresowań

Członkowie i opiekunowie Koła Naukowego Finansów i Rachunkowości „Finansista”

W Kole  Naukowym „Finansista”  możesz  sprawdzić  swoje  umiejętności  organizacyjne,
wcielić w życie swoje plany i pomysły oraz zdobyć cenną wiedzę i niezapomniane doświad-
czenia. 

Studenckie Koło Naukowe „OIKOS”

Misją tegoż Koła jest sentencja: Rozwijamy i przekazujemy innym wiedzę o zarządzaniu ja-
kością i środowiskiem.

Koło Naukowe „Oikos” umożliwia nawiązanie ciekawych kontaktów z instytucjami i inny-
mi kołami naukowych w celu współpracy i wymiany doświadczeń naukowych.

Koło organizuje cyklicznie Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Szanse i za-
grożenia gospodarki odpadami”, warsztaty szkoleniowe, wspólne spotkania i prace w grupie,
które  umożliwiają  na  bieżąco śledzić  problemy szeroko rozumianej  gospodarki  odpadami
oraz zarządzania jakością i środowiskiem. Dodatkowo członkowie Koła opracowują i prezen-
tują  referaty  na  ogólnopolskich  konferencjach  naukowych,  publikują  artykuły  w czasopi-
smach i zeszytach naukowych. Od 3 lat Koło organizuje zajęcia edukacyjne z przedszkolaka-
mi z zakresu gospodarki odpadami.

Studenckie Koło Naukowe „ECONOMICUS”

Koło działa przy Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. Misja Koła brzmi: Działa-
my na rzecz zapewnienia najlepszego przygotowania życiowego studentów poprzez wszech-
stronny rozwój.

Celem działalności  Koła  jest  praktyczne  wykorzystanie  zdobytej  wiedzy  z  ekonomii,  
a w szczególności z dziedziny analizy ekonomicznej i finansów poprzez współpracę z przed-
siębiorstwami, dyskusje panelowe pogłębiające zdobytą wiedzę, prowadzone badania nauko-
we oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Nasze Koło pozwala studentom zdobywać nowe umiejętności i poprzez bogaty program
zadań (study visits, rozmowy panelowe, sympozja, konferencje, spotkania, wyjazdy) zapew-
nia profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej oraz szerokie spektrum możliwości. 

Wizyta studyjna członków Koła Naukowego ECONOMICUS w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

Studenckie Koło Naukowe Turystyki 

Członkowie Koła Naukowego Turystyki biorą udział w konferencjach naukowych w kraju
i zagranicą. Są również organizatorami własnej studenckiej konferencji naukowej pt. „Współ-
czesne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Osoby przynależące do Koła mają możliwość uczestnictwa w kursach pilotów wycieczek
dających szanse zdobycia dodatkowych uprawnień branżowych i zdobycia doświadczenia za-
wodowego. Ponadto członkowie Koła wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Grecji do sieci
Grecotel, jak również mogą uczestniczyć corocznie w największych Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych w Berlinie oraz w wyjazdach do regionów i miejscowości turystycznych
mogących pochwalić się osiągnięciami na rynku turystycznym (m.in. Praga, Czeski Raj, Skal-
ne Miasta, Szwajcaria Saska i Czeska, Wiedeń, Budapeszt, Słowacki Raj, Tatry).

Udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego Turystyki daje możliwość zdobycia do-
świadczenia na rynku turystycznym i  przyczynia do podniesienia konkurencyjności  absol-
wentów na rynku pracy. To też przyjemne chwile spędzone w pięknych miejscach i miłym to-
warzystwie.

Studenci specjalności Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem w Tatrach

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „MERITUM”

Misją  Studenckiego Koła  Naukowego Zarządzania  i  Przedsiębiorczości  „Meritum” jest
stwarzanie dogodnych warunków do wszechstronnego rozwoju studentom pragnącym czegoś
więcej, niż tylko sucha akademicka wiedza. Studenckie Koło Naukowe „Meritum” skupia się
przede wszystkim na praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji zarządzania
w przedsiębiorstwach, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie niematerialny-
mi  zasobami  przedsiębiorstwa:  zarządzanie  kapitałem intelektualnym i  wiedzą,  logistyka,
TQM, lean management, itd. Cele Studenckiego Koła Naukowego „Meritum” są realizowane
poprzez publikowanie efektów pracy naukowej członków Koła w formie referatów oraz arty-
kułów, organizowanie sympozjów naukowych, spotkań z przedsiębiorcami oraz wizyt studyj-
nych w przedsiębiorstwach.

Członkowie Koła Naukowego MERITUM w trakcie akcji charytatywnej dla Szpitala w Legnicy

Uniwersytecie Koło Naukowe „AVIATOR”
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Doskonałe warunki do rozwoju naukowego oraz roz-
woju osobistych zainteresowań

Maturzysto, Absolwencie,
studia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki to także czas na rozwijanie zaintere-
sowań i realizację marzeń. U nas każdy student ma szanse i możliwość aktywnego uczestnic-
twa w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Ma możliwość poszerzania swoich za-
interesowań i zdobywania praktycznych umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w dzia-
łalności organizacji studenckich i w kołach naukowych. Aktywnemu uczestnictwu w działal-
ności organizacji studenckich i w kołach naukowych patronują pracownicy poszczególnych
katedr, oferując pomoc i zaangażowanie w działania podejmowane przez studentów.

Organizacje studenckie, w tym studenckie koła naukowe zrzeszają studentów wszystkich
kierunków i specjalności. Liczą się Twoje zainteresowania i chęć współpracy na rzecz stu-
denckiej społeczności.

Zapoznaj się z ofertą, którą przygotowali Twoi przyszli koledzy, studenci Wydziału.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej
„PRO FUTURO”

PRO FUTURO

Studenckie Koło Naukowe „Pro futuro” działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej
stwarza studentom możliwość  zorganizowanego,  zespołowego pogłębiania  specjalistycznej
wiedzy z zakresu gospodarki samorządowej, administracji publicznej oraz realizacji indywi-
dualnych zainteresowań naukowych. Tak określone cele mogą być realizowane poprzez opra-
cowywanie referatów, organizowanie sympozjów Koła Naukowego, uczestnictwo w Konfe-
rencjach, prowadzenie badań terenowych we współpracy z innymi instytucjami w pracach  
o charakterze badawczym, współpracę z kołami naukowymi innych szkół wyższych (w tym
również z sąsiedzkich krajów Euroregionu Nysa), a także organizację obozów naukowych. 

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości
„FINANSISTA” 

Koło Naukowe „Finansista” działa przy Katedrze Finansów i Rachunkowości.
Koło „Finansista” umożliwia studentom rozwijanie swoich zainteresowań i wiedzy z za-

kresu finansów, bankowości oraz rachunkowości. Koło stwarza możliwości poszerzania wie-
dzy z tych dziedzin naszych zainteresowań nie tylko od strony teoretycznej, ale także od stro-
ny praktycznej.  Przez wszystkie lata  działalności  koło organizuje  spotkania  z  praktykami,
dzięki czemu studenci mogą poznać specyfikę pracy w wybranych zawodach związanych z
problematyką finansów, bankowości bądź rachunkowości. 

Studia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki to także czas na rozwijanie zainteresowań  
i realizację marzeń. U nas każdy student ma szanse i możliwość aktywnego uczestnictwa w kołach  

naukowych i organizacjach studenckich. Możesz poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać  
praktyczne umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w działalności organizacji studenckich  
i w kołach naukowych.

Studenckie Koło Naukowe 
„ECONOMICUS”

Celem działalności Koła jest praktyczne wykorzysta-
nie zdobytej wiedzy z ekonomii, a w szczególności  
z dziedziny analizy ekonomicznej i finansów poprzez 
współpracę z przedsiębiorstwami, dyskusje panelo-
we pogłębiające zdobytą wiedzę, prowadzone bada-
nia naukowe oraz aktywne uczestnictwo w konferen-
cjach naukowych.

Pozwalamy studentom zdobywać nowe umiejętności 
i zapewniamy profesjonalne przygotowanie do pracy 
zawodowej oraz szerokie spektrum możliwości. 

Wizyta studyjna członków Koła Naukowego 
ECONOMICUS w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

czeń naukowych. Organizuje cyklicznie Ogólnopol-
ską Studencką Konferencję Naukową „Szanse i zagro-
żenia gospodarki odpadami”, warsztaty szkoleniowe, 
wspólne spotkania i prace w grupie, umożliwiające 
bieżące monitorowanie szeroko rozumianej gospo-
darki odpadami oraz zarządzania jakością i środowi-
skiem. 

Studenckie Koło Naukowe Finansów 
i Rachunkowości „FINANSISTA” 

Koło Naukowe „Finansista” umożliwia studentom roz-
wijanie swoich zainteresowań z zakresu finansów, 
bankowości oraz rachunkowości.

Koło organizuje spotkania z praktykami, dzięki czemu 
studenci mogą poznać specyfikę pracy w wybranych 
zawodach związanych z problematyką finansów, 
bankowości i rachunkowości. 

Studenckie Koło Naukowe 
Gospodarki i Administracji Publicznej
„PRO FUTURO”

Studenckie Koło Naukowe „Pro futuro” stwarza stu-
dentom możliwość zorganizowanego, zespołowego 
pogłębiania specjalistycznej wiedzy z zakresu gospo-
darki samorządowej, administracji publicznej oraz 
rozwijania indywidualnych zainteresowań nauko-
wych. Tak określone cele mogą być osiągane poprzez 
opracowywanie referatów, organizowanie sympo-
zjów, uczestnictwo w konferencjach, prowadzenie 
badań we współpracy z innymi instytucjami. 

  Studenckie Koło Naukowe
  „OIKOS”

Koło Naukowe „Oikos” umożliwia nawiązanie cie-
kawych kontaktów z instytucjami i innymi kołami  
naukowymi w celu współpracy i wymiany doświad-

Studenckie Koło Naukowe Turystyki 

Członkowie Koła Naukowego Turystyki biorą udział 
w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Są 
również organizatorami własnej studenckiej konfe-
rencji naukowej pt. „Współczesne problemy funkcjo-
nowania przedsiębiorstw i regionów turystycznych”.

Studenci działający w Kole mają możliwość uczest-
nictwa w kursach pilotów wycieczek, dających szanse 
zdobycia dodatkowych uprawnień branżowych oraz 
doświadczenia zawodowego. Ponadto członkowie 
Koła wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Grecji do 
sieci Grecotel, jak również mogą uczestniczyć corocz-
nie w największych Międzynarodowych Targach Tury-
stycznych w Berlinie oraz w wyjazdach do regionów  
i miejscowości mogących pochwalić się osiągnięcia-
mi na rynku turystycznym (m.in. Praga, Czeski Raj, 
Skalne Miasto, Szwajcaria Saksońska i Czeska, Wie-
deń, Budapeszt, Słowacki Raj, Tatry).

                               Studenckie Koło Naukowe
                        Zarządzania 
                        i Przedsiębiorczości 
                        „MERITUM”

Studenckie Koło Naukowe „Meritum” skupia się 
przede wszystkim na praktycznej realizacji wybra-
nych nowoczesnych koncepcji zarządzania w przed-
siębiorstwach, takich jak: zarządzanie zasobami ludz-



Członkowie Koła Naukowego MERITUM w trakcie akcji 
charytatywnej dla Szpitala w Legnicy

Członkowie Koła Naukowego „Aviator” są organizatorami cyklicznych prelekcji i spotkań
z pracownikami branży lotniczej oraz Jeleniogórskiego Aeroklubu. Organizują wizyty studyj-
ne w instytucjach i organizacjach związanych z lotnictwem i sportami lotniczymi. Uczestni-
czą także w szkoleniach i kursach szybowcowych i spadochronowych. 

Podstawowym celem Koła jest zachęcenie do działalności naukowej i aktywności w za-
kresie lotnictwa oraz uprawiania sportów lotniczych, szczególnie szybownictwa. Odważniej-
szym osobom umożliwiamy uczestnictwo w szkoleniach skoczków spadochronowych. 

Koło Naukowe „LoGRiT”

Koło Naukowe „LoGRiT” jest organizatorem „Giełdy pomysłów” oraz licznych warszta-
tów dla młodzieży szkół ponadgimazjalnych nt. „I Ty możesz zostać Logistykiem. Wizerunek
i kompetencje współczesnego Logistyka”. W dorobku Koła naukowego znajdują się również
publikacje artykułów naukowych członków Koła. 
Współtworząc Koło Naukowe LoGRiT rozwijasz nie tylko swoje zainteresowania, ale i swoją
karierę zawodową. Jeśli Logistyka jest czymś co brzmi ciekawie, przykuwa Twoją uwagę, nie
wahaj się, wstąp do nas, w grupie raźniej!

Członkowie Koła Naukowego „LOGRiT” po uroczystym wręczeniu Dyplomów Uznania za promocję Wydziału
oraz organizację projektu „Giełda Pomysłów – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na rzecz rozwoju Jele-
niej Góry”

Członkowie Koła Naukowego LoGRiT – Container Terminal 
Altenwerder w Hamburgu

Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości

Misją  Akademickich  Inkubatorów  Przedsiębiorczości  jest  budowanie
sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.

Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość
wspierania  przedsiębiorczości  w  Polsce,  poprzez  pomoc  w  zakładaniu  i  rozwoju  małych
i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych mających stanowić
przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.

Współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości umożliwia każdej osobie za-
łożenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzy-
ku i kosztach. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy
dobry pomysł! Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje szereg atrakcyjnych profi-
tów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.
Podejmujemy się tego zadania i zwyciężymy wprowadzając młodych w nową erę przed-
siębiorczości.

Akademicki Klub Turystyczny

Akademicki  Klub Turystyczny jest  organizato-
rem wycieczek po bliższej i dalszej okolicy, głów-
nie po Sudetach oraz po czeskim i niemieckim po-

graniczu, a także organizatorem spotkań z podróżnikami i ciekawymi ludźmi.
Wycieczki organizowane w ramach AKT to bardzo dobra zabawa.

              
Studenci specjalności ZGTiH 
w Słowackim Raju - zajęcia terenowe w
ramach specjalności

Członkowie AKT i uczestnicy kursu pilotów wycieczek
 w Karkonoszach
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kimi, zarządzanie niematerialnymi zasobami przed-
siębiorstwa, zarządzanie kapitałem intelektualnym  
i wiedzą, logistyka, TQM, lean management, itd. Cele 
Studenckiego Koła Naukowego „Meritum” są realizo-
wane poprzez publikowanie efektów pracy nauko-
wej członków Koła w formie referatów oraz artyku-
łów, organizowanie sympozjów naukowych, spotkań  
z przedsiębiorcami oraz wizyt studyjnych w przedsię-
biorstwach.

Uniwersyteckie Koło Naukowe 
„AVIATOR”

Członkowie Koła Naukowego „Aviator” są organizato-
rami cyklicznych prelekcji i spotkań z pracownikami 
branży lotniczej oraz Jeleniogórskiego Aeroklubu. 
Organizują wizyty studyjne w instytucjach i organiza-
cjach związanych z lotnictwem i sportami lotniczymi. 
Uczestniczą także w szkoleniach i kursach szybowco-
wych i spadochronowych. 

Podstawowym celem Koła jest zachęcenie do dzia-
łalności naukowej i aktywności w zakresie lotnictwa 
oraz uprawiania sportów lotniczych, szczególnie szy-
bownictwa. Odważniejszym osobom umożliwiamy 
uczestnictwo w szkoleniach skoczków spadochrono-
wych. 

Koło Naukowe „LoGRiT”

Koło Naukowe „LoGRiT” jest organizatorem „Giełdy 
pomysłów” oraz licznych warsztatów dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych nt. „I Ty możesz zostać  Lo-
gistykiem. Wizerunek i kompetencje współczesnego 
Logistyka”. 

Członkowie Koła Naukowego LoGRiT z wizytą 
w drugim co do wielkości centrum logistycznym w Europie  
i siódmym na świecie – Container Terminal Altenwerder 
w Hamburgu Członkowie AKT i uczestnicy kursu pilotów wycieczek 

w Karkonoszach

Współtworząc Koło Naukowe LoGRiT rozwijasz nie 
tylko swoje zainteresowania, ale i swoją karierę zawo-
dową. Jeśli Logistyka jest czymś co brzmi ciekawie, 
przykuwa Twoją uwagę, nie wahaj się, wstąp do nas, 
w grupie raźniej!

Studenckie Koło Naukowe 
„STRATEGICZNI.PL” 

Członkowie Koła prowadzą badania dla praktyki na 
rzecz praktyki w dziedzinie zarządzania strategicz-
nego. Organizują debaty, poprzez które nawiązują 
współpracę z przedsiębiorcami. Dzięki aktywności 
pogłębiają wiedzę z szeroko rozumianej dziedziny 
zarządzania strategicznego. 

Koło z języka angielskiego 
„Business English Zone”

„Business English Zone”  daje studentom możliwość 
rozwoju swoich zainteresowań biznesowym języ-
kiem angielskim oraz techniką przekładu tekstów 
polsko-angielskich. Jeżeli chcesz poznać język an-
gielski od strony praktycznego języka biznesowego 
i wziąć udział w międzynarodowych konferencjach 
zapisz się do nas.

Akademicki Klub Turystyczny

Akademicki Klub Turystyczny jest organizatorem 
wycieczek po bliższej i dalszej okolicy, głównie po 
Sudetach oraz po czeskim i niemieckim pograniczu,  



Komfortowe warunki studiowania

Studenci specjalności ZGTiH w Karkonoszach

Komfortowe warunki studiowania
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Samorząd Studencki – organizator Międzynarodowego 
Dnia Studenta, w ramach którego odbyła się 
zbiórka krwi 

Nagroda studentów 
w konkursie „Debeściaki”

a także organizatorem spotkań z podróżnikami i cie-
kawymi ludźmi. Wycieczki organizowane w ramach 
AKT to bardzo dobra zabawa.

Samorząd  
Studencki

To organizacja zrzeszającą 
studentów aktywnych, któ-
rzy okres studiów chcą po-
święcić nie tylko na naukę, 

ale także na szeroko pojętą działalność społeczną  
i kulturalną na rzecz braci studenckiej. 

Zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezen-
towanie i ochrona interesów studentów w zakresie 
spraw dydaktycznych oraz socjalno-bytowych, a tak-
że realizacja wraz z władzami Uczelni zadań w zakre-
sie kształcenia i pomocy materialnej skierowanej dla 
studentów.

Samorząd Studencki jest koordynatorem życia kultu-
ralnego studentów Wydziału i współorganizatorem 
corocznego święta społeczności akademickiej zwa-
nego „Juwenaliami”. 

Również sami studenci podejmują inicjatywy, mające 
na celu integrację środowi-
ska. Organizowane są m.in. 
tzw „otrzęsiny”, Debeściaki, 
„półmetki” i „mety”, ogni-
ska, rozgrywki piłki nożnej, 
siatkowej, a także wspólne 
wyjazdy w góry.

U nas studiuje się w przyjemnym otoczeniu. To z myślą o Tobie wszystko jest w jednym miejscu można rzec  
„pod ręką”.  W pięciu budynkach: A, B, C, D i H zlokalizowanych blisko siebie znajdziesz: sale wykładowe, 

bibliotekę, dziekanaty, stołówkę, klub studencki, a także salę sportową z siłownią.

C

B

A

D

H



Oto nasz kampus

Budynek A

Budynek D (SJO)Budynek HBudynek C

Dom Studencki 
„Depozyt”Budynek B

Studenci podczas zajęć dydaktycznych

Aula (budynek A)
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Nowoczesna sala komputerowa 
w budynku głównym

Sale wykładowe, ćwi-
czeniowe, seminaryj-
ne oraz laboratoryj-
ne przeznaczone do 
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych są wy-
posażone w rzutniki, 
projektory multime-
dialne i aparaturę au-
diowizualną.

Aula (budynek H)

Sala 8 (budynek C)

 

Wydział w Jeleniej Gó-
rze jako nowoczesna 

szkoła wyższa przywiązuje 
dużą wagę do stosowa-
nia innowacyjnych technik  
i metod w procesie dydak-
tycznym. Dlatego też udo-
stępnia studentom sześć  
laboratoriów (110 stanowiska komputerowe) wypo-
sażonych w sprzęt komputerowy najnowszej genera-
cji.

Na terenie kampusu znajdują się kafejki internetowe, 
ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz bez-
przewodowy Internet.
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Biblioteka to serce wiedzy i informacji każdej 
uczelni. To tutaj zarówno studenci jak i kadra 
dydaktyczna poszukują odpowiedzi na szereg 
pytań, poznają naukowe opracowania, szuka-
ją inspiracji, realizują indywidualną pracę na-
ukową i doskonalą zawodowe umiejętności.

Biblioteka Wydziału Ekonomii, Zarządzania 
i Turystyki dysponuje księgozbiorem z za-
kresu nauk ekonomiczno-społecznych oraz 
o charakterze ogólnym. Obecnie jej zasoby 
obejmują zbiory trady-
cyjne oraz elektroniczne,  
w tym ponad 25 baz on-
line o światowym zasięgu, 
oferujących dostęp do 
pełnych tekstów kilkuna-
stu tysięcy czasopism na-
ukowych i książek.

Zasoby Biblioteki to ponad 
70 tys. woluminów. Studen-
ci mają do dyspozycji dwie 
czytelnie: czasopism oraz no-
woczesną czytelnię ogólną 
ze swobodnym dostępem do 
księgozbioru. 

Czytelnia czasopism

Nowoczesna czytelnia ogólna

Istotną rolę w tworzeniu warunków do 
relaksu i rozwoju sportowych umie-

jętności naszych studentów odgrywa 
Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu. Obok działalności dydaktycznej:  
zespołowych gier sportowych, pływania, 
ogólnorozwojowych ćwiczeń z muzyką  
i gimnastyką wyrównawczą (obowiązko-
we zajęcia na pierwszym roku studiów), 
prowadzi prężnie działające sekcje Klubu 
Uczelnianego Akademickiego Związku 
Sportowego.

Zadaniem Akademic-
kiego Związku Sporto-
wego jest popularyza-
cja rekreacji, aktywnych 
form spędzania wolne-
go czasu, podnoszenie 
sprawności i umiejęt-
ności ruchowych w wy-
branych dyscyplinach 
sportowych.

Zajęcia w sali sportowej Wydziału

Zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni



Siłownia

38 39

Klub Uczelniany Akademickiego Związ-
ku Sportowego prowadzi sekcje spor-
towe otwarte dla wszystkich studentów 
Wydziału. W ostatnich latach liczba sekcji 
sportowych zwiększała się. Obecnie dzia-
łające sekcje to: siatkówka kobiet i męż-
czyzn, piłka halowa (futsal), koszykówka 
mężczyzn, kolarstwo górskie, tenis sto-
łowy, narciarstwo alpejskie i snowboard, 
pływanie, badminton, szachy, aerobik, bie-
gi przełajowe oraz turystyka piesza. 

Drużyny studentów reprezentujących  
Wydział biorą udział w wielu rozgrywkach 
na arenie wewnątrzuczelnianej oraz mię-
dzyuczelnianej w ra-
mach m.in. Mistrzostw 
Polski Szkół Wyższych, 
Akademickich Pucha-
rów Zarządu Główne-
go, Dolnośląskiej Ligi 
Międzyuczelnianej, 
Akademickich Mi-
strzostw Regionów 
Dolnego Śląska, 
jak również w Mistrzo-
stwach Jeleniej Góry.

Zajęcia z piłki siatko-
wej, koszykowej i noż- 
nej prowadzone są 
przez pracowników Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu, a częściowo studentów – zawodników 
klubów sportowych. 

Z galerii sportowych osiągnięć Wydziału

Zajęcia dydaktyczne 
oraz sekcje Klubu 

Uczelnianego AZS 
prowadzone są przez 

nauczycieli akademic-
kich, którzy posiadają 

kwalifikacje instruk-
torskie i trenerskie 

w: piłce koszykowej, 
siatkowej, nożnej, pły-

waniu, lekkoatletyce, 
szachach, gimnastyce 

wyrównawczej, 
aerobiku.

Większość zajęć spor-
towych i dydaktycznych realizowanych jest w jed-
nym miejscu. Dla studentów dostępna jest wyre-

montowana sala sportowa o powierzchni 290 m2, 
a także nowocześnie wyposażona siłownia.

Ulubionym miejscem spo-
tkań towarzyskich i towa-
rzysko-naukowych studen-
tów jest  „Ekonomiczna 
Pomarańcza”, w której stu-
denci miło spędzają czas  
z koleżankami i kolegami, 
wykładowcami oraz kon-
sumują smaczne i niedro-
gie posiłki.

Ponadto na Wydziale za-
instalowane są automaty 
z napojami, punkty usług 
kserograficznych i termi-
nale internetowe.

„Ekonomiczna pomarańcza”
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Jelenia Góra to nie tylko mury Naszej Uczelni – to 
także miejscowość położona w malowniczej ko-

tlinie, otoczona z każdej strony górami. Ma bardzo 
atrakcyjne położenie, w samym centrum Europy. Od-
ległość do Pragi wynosi 160 km, do Berlina 260 km  
a do Wiednia 420 km.

 
Jelenia Góra jest doskonałym miejscem wypadowym 
w okoliczne góry. Ponad 600 kilometrów szlaków 
turystycznych pozwoli Ci na poznanie unikatowych 
zakątków na stromych zboczach Karkonoszy i łagod-
nych szczytach Gór Izerskich. Znajdziesz tu miejsce do 
uprawiania wspinaczki, trekkingu oraz bogatą ofertę 
tras rowerowych. Czekają na Ciebie niezapomniane 
widoki takie jak: Zamek Chojnik, Śnieżne Kotły, Kolo-
rowe Jeziorka, czy Perła Zachodu. 

Dla miłośników narciarstwa biegowego i zjazdowego 
czeka ponad 100 km tras, m.in. w Jakuszycach. 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki dba  
o swoich studentów i stara się stworzyć warun-

ki studiowania bez dodatkowych obciążeń finanso-
wych. 

Pomagamy studentom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej oferując stypendia socjalne  
(w maksymalnej wysokości 550 zł miesięcznie), do-
płaty do zakwaterowania oraz zapomogi w wysoko-
ści 1500 zł.

Nie zapominamy też o najlepszych studentach przy-
znając stypendia Rektora. A jest o co walczyć. Aktyw-
ni Studenci, którzy działają w organizacjach, biorą 
udział w konferencjach naukowych i wypracują śred-
nią ocen powyżej 4,01 mogą ubiegać się o te stypen-
dia. Stypendia Rektora to „zastrzyk gotówki” nawet  
w wysokości 800 zł miesięcznie*!!!

Jeśli dodatkowo jesteś aktywny, publikujesz i działasz 
na rzecz innych możesz ubiegać się o stypendium Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osią-
gnięcia. To kwota do 15000 zł rocznie!!!

* Na podstawie danych z roku 
akademickiego 2012/2013
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Takie widoki tylko u nas!

Miłośnicy kultury i sztuki również zaspokoją u nas 
swoje oczekiwania. Oferta jeleniogórskiego Teatru, 
Dolnośląskiej Filharmonii oraz kin kierowana jest co-
raz częściej specjalnie do studentów. 

Na terenie Jeleniej Góry i okolic odbywa się mnóstwo 
znanych imprez i happeningów. Najsłynniejsze to Fe-
stiwal Teatrów Ulicznych, Europejski Festiwal Muzyki  
Organowej Silesia Sonans, Wrzesień Jeleniogórski, 
Jeleniogórska Liga Rocka, a nierzadko także koncerty 
znanych postaci sceny polskiej i zagranicznej.

Zdjęcie panoramiczne Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze (Foto: J. Gajda)

Gwarantujemy Ci, Drogi Kandydacie, 

że w Jeleniej Górze i na naszym Wydziale 

nie będziesz się nudził ani przez chwilę.
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