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OFERTA DLA KANDYDATÓW
NA STUDIA I stopnia
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Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz 
niestacjonarne I stopnia

 Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych

 Elektroniczna rejestracja kandydatów

 Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty
(* wygenerowane w systemie rejestracyjnym on-line  

dostępnym na stronie www.ezit.ue.wroc.pl)

1.  Wypełnione i podpisane zgłoszenie 
      kwalifikacyjne*

√

2.  Wypełniona i podpisana ankieta 
      osobowa kandydata*

√

3.  Świadectwo dojrzałości w oryginale 
      i jego kserokopia

√

4.  Dwie aktualne fotografie kandydata 
     (3,5 cm x 4,5 cm)

√

5.  Kserokopia dowodu osobistego √
6.  Dowód wniesienia opłaty 
     rekrutacyjnej

√

7. Oświadczenie kandydata o kontynu-
owaniu lub ukończeniu studiów na 
innych kierunkach studiów stacjonar-
nych w uczelni publicznej (składają 
wyłącznie kandydaci ubiegający się o 
przyjęcie na studia stacjonarne

TA KADRA GWARANTUJE SUKCES!

√



Wymagane dokumenty
(* wygenerowane w systemie rejestracyjnym on-line  

dostępnym na stronie www.ezit.ue.wroc.pl)

Oferta dydaktyczna Wydziału

MATURZYSTO – CZAS NA TWÓJ 
KOLEJNY KROK EDUKACYJNY – STUDIA!!!

Kształcimy przede wszystkim ekonomistów, menedżerów, 
osoby które będą zarządzać biznesem własnym lub cu-
dzym, zarządzać kadrami, organizować pracę.  Kształcimy 
analityków ekonomicznych, doradców finansowych, spe-
cjalistów z zakresu zarządzania hotelami, logistyków, spe-
cjalistów od pozyskiwania funduszy unijnych, specjalistów 
z zakresu zarządzania kadrami, rachunkowości, administra-
cji publicznej, ochrony środowiska i zarządzania jakością.

Oprócz kształcenia specjalnościowego, nasi studenci uzy-
skują  wiedzę ogólną, co stwarza możliwości zatrudnienia 
nie tylko w ramach studiowanej specjalności. Stawiamy 
jednocześnie na uniwersalizm wykształcenia oraz specja-
lizację po to, aby nasz absolwent mógł łatwo dostosować 
się do wymogów rynku pracy. Sukces w tym zakresie gwa-
rantuje wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, która 
znana jest z życzliwego nastawienia do studentów i może 
pochwalić się znaczącym  dorobkiem naukowym oraz prak-
tycznym, a także uznaniem w Polsce i na świecie.

Chcesz mieć perspektywę dobrego zatrudnienia i satysfak-
cjonujących zarobków? Przyjdź. Czekamy na Ciebie z cie-
kawą ofertą edukacyjną na studiach dziennych (stacjonar-
nych) i zaocznych (niestacjonarnych).

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki oferuje następu-
jące kierunki:
   EKONOMIA

ZARZĄDZANIE 

TURYSTYKA
NOWOCZESNY

PROGRAM STUDIÓW!



Kierunek EKONOMIA

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

Ekonomia biznesu 
     i doradztwo gospodarcze

Gospodarka i administracja publiczna
Rachunkowość i doradztwo finansowe

 Ekonomia biznesu 
 i doradztwo gospodarcze

 Specjalność ta pozwoli Ci poznać zasady funkcjonowania 
współczesnego biznesu. W sposób przystępny przybliży 
zjawiska ekonomiczne, które wpływają na gospodarkę, 
sektor czy pojedyncze przedsiębiorstwo. Podczas wykła-
dów, ćwiczeń i laboratoriów nauczysz się nie tylko je ob-
serwować, analizować i oceniać, ale również raportować 
i wykorzystywać w celu poprawy sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa. Będziesz mógł rozwijać swoje umiejęt-
ności praktyczne poprzez gry ekonomiczne i udział w stu-
denckiej firmie symulacyjnej. 

 Nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci profesjonalnie 
doradzać zarówno osobom planującym rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą, jak i przedsiębiorstwom już istnieją-
cym, planującym dalszy rozwój. Nauczysz się podejmować 
decyzje, które będą przekładały się na sukces firmy w dłu-
gim okresie. Dowiesz się jak poprawić wyniki  finansowe 
firmy, usprawnić działanie głównych obszarów biznesu, 
zbudować lub utrwalić przewagę konkurencyjną firmy.

 Gospodarka i administracja publiczna
 Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przy-

gotowuje przyszłych pracowników administracji rządowej  
i samorządowej, gospodarki komunalnej, biur obrotu 
nieruchomościami oraz projektowania urbanistycznego. 
Wykształcenie w zakresie gospodarki i administracji pu-
blicznej umożliwia absolwentom lepszy start w ubieganiu 
się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast  
i gmin, starostwach powiatowych i zarządach powiatów, 
czy urzędach wojewódzkich.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



 Rachunkowość i doradztwo finansowe 
 Ukończenie tej specjalności umożliwi Ci zdobycie pracy 

zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w sektorze usług 
publicznych. Wiedza właściwa dla specjalisty z zakresu 
finansów i rachunkowości otworzy Ci drogi awansu i roz-
woju kariery zawodowej w prestiżowych zawodach. Staną 
się one także instrumentem wykorzystywanym do pozy-
skania krajowych i międzynarodowych certyfikatów uła-
twiających przystąpienie do egzaminów państwowych np. 
na biegłego rewidenta, analityka finansowego, doradcę 
podatkowego, maklera. Dysponując kadrą łączącą wiedzę 
teoretyczną z działalnością w biznesie dajemy Ci  możli-
wość zdobycia szeregu umiejętności praktycznych, dlatego 
łatwiej Ci będzie podjąć także własną działalność gospo-
darczą.



Kierunek ZARZĄDZANIE

Jeżeli swoją przyszłość zawodową wiążesz z zarządzaniem  
i logistyką, to mamy dla Ciebie równie ciekawe specjalno-
ści, które możesz u nas studiować na nowym kierunku: 

Logistyka menedżerska
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie jakością i środowiskiem 

 w przedsiębiorstwie

 Logistyka menedżerska
 Jeśli chcesz zostać cenionym specjalistą – menedżerem 

zarządzającym i koordynującym procesy logistyczne  
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, rozważ specjalność 
Logistyka menedżerska. Poznasz zagadnienia z zakresu 
zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i redystrybucji. Na-
będziesz umiejętności analizy systemu logistycznego oraz 
łańcucha dostaw przedsiębiorstwa. Studiując tę specjal-
ność poznasz sposoby doskonalenia procesów logistycz-
nych w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Będziesz 
miał również okazję do doskonalenia umiejętności w za-
kresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez uczestnic-
two w tzw. firmie symulacyjnej. Dla studentów chcących 
rozwijać się naukowo z zakresie logistyki, proponujemy 
uczestnictwo w Kole Naukowym LoGRiT.

 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Jeśli masz zainteresowania społeczne, jesteś uspołecz-

niony i preferujesz działania, które wymagają stałych 
kontaktów interpersonalnych – koniecznie wybierz tę 
specjalność! Umożliwia ona pozyskanie nowoczesnej, 
kompleksowej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Studiując na niej rozszerzysz swoje ho-
ryzonty poznawcze, rozbudzisz zainteresowania i nauczysz 
się m.in. planowania, pozyskiwania, utrzymania i rozwija-
nia potencjału pracowników organizacji (przedsiębiorstw, 
banków, organizacji non-profit, instytucji sektora publicz-
nego) wraz z właściwym rozpoznaniem i diagnozą per-
sonalnych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych, 
kulturowych, technologicznych uwarunkowań, towa-

NOWOCZESNY

PROGRAM STUDIÓW!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



rzyszących owym procesom. Będziesz przygotowany do 
pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych 
związanych z realizacją funkcji personalnej wszystkich ro-
dzajów organizacji, zarówno tych o charakterze bizneso-
wym, jak i należących do sektora publicznego. Możesz też 
wykonywać zawód szkoleniowca i konsultanta w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi. 

 Zarządzanie jakością i środowiskiem  
 w przedsiębiorstwie

Specjalista do spraw zarządzania jakością i środowiskiem 
to osoba, która potrafi diagnozować oraz rozwiązywać 
problemy, z którymi spotykają się współczesne przedsię-
biorstwa, m.in. wie w jaki sposób badać potrzeby klien-
tów, potrafi doskonalić procesy biznesowe i motywować 
pracowników. Ponadto zna wymagania prawne dotyczące 
ochrony środowiska i potrafi zarządzać organizacją w spo-
sób proekologiczny. Program tej specjalności oparty jest 
na uznanych międzynarodowych standardach zarządzania 
ISO 9001 oraz ISO 14001, a także pochodzącej z Japonii 
koncepcji Total Quality Management.



Jeżeli to turystka jest twoją pasją możesz ją realizować wy-
bierając unikatowy w naszej ofercie kierunek Turystyka. To
tutaj poznasz specyfikę gospodarki turystycznej i uzdrowi-
skowej, wybierając jedną ze specjalności:

Spa & Wellness
Turystyka w regionie
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 SPA&Wellness
 Specjalność ta kształci przyszłych przedsiębiorców 

oferujących usługi z zakresu SPA & Wellness, tj. mene-
dżerów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, ośrod-
ków i gabinetów odnowy biologicznej, a także me-
nedżerów obiektów hotelarskich specjalizujących się  
w obsłudze segmentów rynku uzdrowiskowego.  
W programie specjalności realizowane są takie przed-
mioty, jak: turystyka SPA & Wellness, podstawy balneo-
logii, promocja i profilaktyka zdrowotna, zarządzanie 
przedsiębiorstwem uzdrowiskowym, funkcjonowanie 
gmin uzdrowiskowych, kształtowanie oferty i jakości 
usług w ośrodkach SPA & Wellness.

 Turystyka w regionie
 Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie zarzą-

dzania rozwojem turystyki w miejscowościach i regio-
nach turystycznych, przygotowuje do pełnienia funkcji 
kierowniczych w organach administracji publicznej 
szczebla lokalnego (urzędy wojewódzkie i marszał-
kowskie), a także krajowego (urzędy centralne) oraz 
w instytucjach współpracy na rzecz rozwoju turystyki 
(np. euroregiony, lokalne i regionalne organizacje tu-
rystyczne, jednostki samorządu terytorialnego itp.).

 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 Specjalność ta przygotowuje kadry menedżerskie dla 

przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego, tj. hote-
li, biur podróży, firm transportowych, a także do pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej w tury-

Kierunek TURYSTYKA



styce, w tym w agroturystyce. W ramach specjalności 
realizowane są m.in. takie przedmioty jak: międzyna-
rodowe korporacje w turystyce, zarządzanie jakością 
w przedsiębiorstwach turystycznych, kształtowanie 
wizerunku przedsiębiorstw, obsługa klienta w turysty-
ce oraz rachunkowość firm turystycznych.

na jeleniogórskim Wydziale 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu?
 atrakcyjna oferta edukacyjna, pełen cykl kształcenia 

obejmujący studia pierwszego stopnia (licencjackie), 
studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego 
stopnia (doktoranckie) i studia podyplomowe

 europejski wymiar naszego Wydziału – ciekawe studia 
w uczelniach europejskich w ramach programu ERA-
SMUS. Wśród krajów, które możesz odwiedzić i poznać 
ich fascynującą kulturę są m.in.: Austria, Belgia, Bułgaria, 
Francja, Cypr, Portugalia

 wysoki poziom kształcenia i obsługi studentów oraz in-
dywidualna organizacja studiów. To Ty wybierasz z kim, 
kiedy i co będziesz studiować

 wysoka jakość kształcenia potwierdzona uzyskanymi 
akredytacjami, pozycjami w rankingach

 wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej
 uczelnia przyjazna dla osób niepełnosprawnych
 atrakcyjny system stypendialny: stypendia socjalne, sty-

pendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomo-
gi, stypendium rektora dla najlepszych studentów, sty-
pendia ministra za wybitne osiągnięcia 

 bogata oferta języków obcych
 możliwość rozwijania osobistych zainteresowań w licz-
nych kołach naukowych i organizacjach studenckich

 możliwość pracy w Wirtualnej Studenckiej Firmie Kon-
sultingowej V-Student Consulting Sp. z o.o. – projekcie 
nagrodzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

 komfortowe warunki studiowania oraz doskonałe wa-
runki do rekreacji

 niższe koszty studiowania niż na uczelniach w dużych 
aglomeracjach miejskich

 możliwość ułożenia indywidualnego tygodniowego pla-
nu zajęć

Dlaczego warto studiować 



Poza atrakcyjną ofertą edukacyjną oferujemy również:

 możliwość zdobycia licencji pilota wycieczek
 możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrzne-

go oraz przygotowania kandydatów do uzyskania certy-
fikatu audytora zewnętrznego

 pomoc w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów  
językowych

 możliwość zdobycia certyfikatu animatora czasu wolnego
 współpracę z instytucjami i podmiotami gospodarczy-

mi regionu realizując projekty dotyczące praktyk, staży,  
wizyt studyjnych, procesów rekrutacyjnych

 dbałość o rozwój Twojej kariery – oferujemy dostęp do 
wszystkich aktualnych w regionie ofert pracy, zapewnia-
jąc atrakcyjne staże i praktyki zagraniczne

 ciekawe, różnorodne imprezy fakultatywne na naszym 
Wydziale.

Co jeszcze oferuje Wydział?



Atrakcyjny system stypendialny

* Na podstawie danych z roku akademickiego 2014/2015

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki dba o swoich 
studentów i stara się stworzyć warunki studiowania bez 
dodatkowych obciążeń finansowych.

Pomagamy studentom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej oferując stypendia socjalne (w maksymalnej 
wysokości do 600 zł miesięcznie), stypendia dla osób nie-
pełnosprawnych do 680 zł miesięcznie, dopłaty do zakwa-
terowania do 200 zł miesięcznie oraz zapomogi w wysoko-
ści 2000 zł w skali roku.

Nie zapominamy też o najlepszych studentach przyznając 
stypendium Rektora. A jest o co walczyć. Aktywni studenci, 
którzy działają w organizacjach, biorą udział w konferen-
cjach naukowych i wypracują wysoką średnią ocen mogą 
ubiegać się o to stypendium. Stypendium Rektora to „za-
strzyk gotówki” nawet w wysokości 1000 zł miesięcznie*!!! 

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



Życie studenckie...

 Koła Naukowe i Organizacje Studenckie
 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 organi-
zacjach studenckich.

 Możesz poszerzyć swoje zainteresowania i zdobywać 
praktyczne umiejętności poprzez aktywne uczestnic-
two w działalności organizacji studenckich i w kołach 
naukowych. 

 Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji 
Publicznej „PRO FUTURO”

 Studenckie Koło Naukowe „OIKOS”
 Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowo-

ści „FINANSISTA”
 Studenckie Koło Naukowe „ECONOMICUS”
 Studenckie Koło Naukowe Turystyki
 Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsię-

biorczości „MERITUM”
 Uniwersytecie Koło Naukowe „AVIATOR”
 Koło Naukowe „LoGRiT”
 Studenckie Koło Naukowe „STRATEGICZNI.PL”
 Koło z języka angielskiego „Business English Zone”
 Akademicki Klub Turystyczny
 Samorząd Studencki

A po godzinach...

Za życie kulturalno-rozrywkowe studentów Wydziału EZiT 
odpowiada jedyny w swoim rodzaju Samorząd Studentów. 
Z nimi spędzisz, wyjątkowe i niezapomniane chwile, zarów-
no w murach Wydziału jak i poza nim. 



Fot. K. Soból

Fot. K. Soból



Komfortowe warunki studiowania



Komfortowe warunki studiowania



www.ezit.ue.wroc.pl

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
ul. Nowowiejska 3 • 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 38 280 
promocja-jg1@ue.wroc.pl


