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Wirtualna Studencka Firma 
Konsultingowa V-student consulting 

Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

tel./fax +48 75 75 38 354
e-mail vsc@ue.wroc.pl

www.facebook.com/vscezit



Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa

V-Student Consulting to nowatorski projekt 
realizowany przez jeleniogórski Wydział

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu



Firma powstała dzięki środkom uzyskanym 
z wygranego konkursu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego



Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa 
stanowi laboratorium zdobywania umiejętności 

i kompetencji społecznych. 

Stworzenie studentom możliwości pracy 
w symulacyjnej firmie konsultingowej rozwija 

zaawansowane ogólne umiejętności 
intelektualne studentów. 



Praca w symulacyjnej firmie konsultingowej to 
jedna z innowacyjnych metod dydaktycznych 

wdrażanych na Wydziale. Umożliwia 
studentom rozwijanie umiejętności 

i kompetencji zbliżających ich do środowiska 
rynku pracy.



V-Student Consulting, jako jedyna w Polsce 
i jedna z niewielu na świecie symuluje działania 

firmy konsultingowej. 

Skąd taki pomysł? 

Szeroko pojęte usługi doradztwa są obecnie 
jedną z najbardziej rozwojowych dziedzin 
globalnej gospodarki. Niemal w każdej branży 
znajdują się obszary, w których można 
świadczyć usługi konsultingowe. 



Działamy w ramach Polskiej 
Centrali Firm Symulacyjnych 

CENSYM



Siedzibą Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM jest Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.

W ramach Centrali utworzono następujące instytucje symulacyjne, gdzie 
świadczone są usługi wynikające z zadań tych instytucji:
•Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
•Urząd Statystyczny 
•Urząd Skarbowy 
•Kasa Chorych 
•Urząd Celny 
•Poczta 
•Bank 
•Sąd 



CENSYM jest partnerem EUROPEN, 
dzięki czemu mamy możliwość

działania na arenie międzynarodowej.



Siedziba Studenckiej Wirtualnej Firmy 
Konsultingowej SWFK



Misja:

Wirtualna firma – realne sukcesy



Wizja firmy

„Na przestrzeni najbliższych lat pragniemy stać się najlepszą
studencką firmą konsultingową na świecie. Nieustanne 

samodoskonalenie i podnoszenie kwalifikacji umożliwi nam 
poszerzenie oferty od tworzenia prostych baz danych do 

kompleksowych analiz. Poprzez nieszablonowość i wzajemną
uczciwość zdobędziemy zaufanie stałych klientów. Rozwijając 

dynamicznie naszą firmę będziemy aktywnie wspierać
doskonalenie kultury jakości kształcenia na wydziale zbliżając 

jego ofertę edukacyjną do środowiska rynku pracy”



Zespół Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej



Struktura organizacyjna



Firma V-student consulting, to nie tylko praca,
to również dobra zabawa



Młodzi i kreatywni pracownicy 
Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej



Sekretariat i Kadry



Dział Księgowości



Dział Promocji i Rozwoju



Dział Analiz



Zarząd



Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa 

V-student consulting Sp. z o.o. 

pracuje w każdy czwartek

od 16.00 do 19.00



Zapraszamy do współpracy

Opiekunowie i pracownicy SWFK


