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Szanowni 
Państwo,

mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę warsztatów prowadzonych przez pracowników  
naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomii, Zarządzania i  Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu  
Ekonomicznego we Wrocławiu. Warsztaty są dedykowane przede wszystkim uczniom klas matural-
nych, ale skorzystać z nich mogą również uczniowie innych klas i zainteresowani tematem nauczyciele  
i pracownicy administracyjni Państwa szkół.

Przygotowane przez naszych pracowników warsztaty o tematyce z zakresu ekonomii, finansów, zarzą-
dzania, logistyki czy turystyki w sposób przystępny przybliżają słuchaczom istotne zagadnienia życia  
społeczno-ekonomicznego, a tym samym pozwolą im rozwijać zainteresowania i ułatwią wybór dalszej 
ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego.

Korzystając z okazji, pragnę zaprosić Państwa do bliższej współpracy z naszym Wydziałem. Jako jeden  
z czterech Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oferujemy prestiż i wysoki poziom 
kształcenia na trzech poziomach studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Duże zaangażowanie we współpracę z otoczeniem i indywidualne podejście do procesu kształcenia  
naszych studentów, skutkuje licznymi sukcesami Wydziału. Jesteśmy zatem jednym z niewielu Wydzia-
łów w Polsce, który uzyskał ocenę wyróżniającą  Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w Rankingu Kierunków  
Studiów „Perspektywy 2016”, został uznany za najlepszy Wydział na Dolnym Śląsku i jeden z najlepszych 
w Polsce w zakresie kształcenia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie. Pierwsze miejsce w Polsce wśród 
uczelni akademickich uzyskał natomiast kierunek Turystyka (Ranking Wiadomości Turystycznych 2016).

Mam nadzieję, że aktywna forma współpracy, do której niniejszym Państwa zapraszamy, przyczyni się  
do intensyfikacji naszych kontaktów i pozwoli Państwu i nam osiągać kolejne sukcesy w obszarze kształce-
nia młodzieży w naszym Regionie.

       Z poważaniem

      dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE

      Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

      w Jeleniej Górze
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Cel realizacji warsztatów:

Bitcoin i waluty wirtualne
na rynku finansowym

●● zapoznanie z ideą, istotą i założeniami funkcjonowania bitcoina  
i innych kryptowalut
●● 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 możliwościami wykorzystania walut wirtualnych  
(w tym bitcoina) jako formy rozliczeń

dr hab. Robert Kurek – adiunkt 
w Katedrze Finansów i Rachun-
kowości. Specjalista do spraw fi-
nansów i ubezpieczeń. Aktywny 
gracz giełdowy. Sympatyk (fana-
tyk) bitcoina i kryptowalut.

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Świadomy inwestor  
– gra inwestycyjna

●● kształtowanie świadomości i umiejętności finansowych w zakresie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych

dr Wojciech Krawiec – adiunkt  
w Katedrze Finansów i Rachun-
kowości. Autor wielu publikacji 
z zakresu funkcjonowania ryn-
ku funduszy inwestycyjnych. 
Wykładowca Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce. 

Zagadnienia 
kluczowe:

• fundusze inwestycyjne• ryzyko inwestycji• zachowania inwestorów

Efekty dla uczestników:
●● zapoznanie się z zasadami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych  
jako jednej z form inwestowania pośredniego
●● umiejętność wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego  
do zmieniających się warunków otoczenia
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Cel realizacji warsztatów:

Jak wybrać lokalizację  
np. przedszkola  
czy elektrowni wiatrowej? 

●● zapoznanie z problemami wynikającymi z lokalizacji wybranych obiektów,  
m.in. przedszkoli i elektrowni wiatrowych oraz metodami poszukiwania  
optymalnych lokalizacji tych obiektów

dr Jerzy Ładysz – adiunkt w Kate-
drze Nauk o Przedsiębiorstwie. In-
teresuje się planowaniem i zago-
spodarowaniem przestrzennym, 
obszarami transgranicznymi, spój-
nością terytorialną oraz ekonomi-
ką integracji europejskiej.

Zagadnienia 
kluczowe:

• prognoza demograficzna
• uwarunkowania społeczno-ekonomiczne,  
    środowiskowe, infrastrukturalne

Efekty dla uczestników:
●● uświadomienie sobie skali kosztów społecznych, ekonomicznych  
i środowiskowych wynikających z nieodpowiedniej lokalizacji obiektów  
typu przedszkole czy elektrownia wiatrowa
●● zaznajomienie z metodami wyznaczania optymalnych lokalizacji  
tych obiektów

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

●● 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
●● zaznajomienie ze zróżnicowanymi strategiami inwestycyjnymi

dr hab. Robert Kurek – adiunkt 
w Katedrze Finansów i Rachun-
kowości. Specjalista do spraw fi-
nansów i ubezpieczeń. Aktywny 
gracz giełdowy. Sympatyk (fana-
tyk) bitcoina i kryptowalut.
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Cel realizacji warsztatów:

Zarządzanie finansami 
osobistymi – jak sfinansować 
marzenia?

●● umiejętność budowania własnego budżetu 
●● poznanie błędów w zarządzaniu finansami oraz nieprzewidzianymi wydatkami
●● zapoznanie z produktami oszczędnościowymi, produktami finansowymi
●● omówienie koncepcji 6 skarbonek (kont)

Zagadnienia 
kluczowe:

• finanse osobiste  • budżet domowy• lokata • plan oszczędzania • kredyt • pożyczka • bank • parabank• koncepcja 6 kont T. Harva Ekera

Efekty dla uczestników:
●● wiedza i umiejętności niezbędne dla zbudowania budżetu osobistego  
i zarządzania własnymi finansami, rozpoznawanie produktów bankowych  
oraz instytucji finansnowych – ich wad i zalet 

dr Magdalena Rękas – absol-
wentka Wydziału Ekonomii, Za-
rządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze i od 17 lat wykładowca na 
tutejszym Wydziale, od września 
2016 r. Prodziekan ds. Dydaktyki. 
Równolegle do pracy naukowo-
-dydaktycznej zdobywa doświad-
czenie praktyczne prowadząc 
własną firmę, szkoląc innych, 
wykonując prace na zlecenie  
w zakresie finansów, podatków, 
pozyskiwania środków na zało-
żenie własnej działalności, analiz 
finansowych. 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Roboty i automaty kontra 
człowiek – co dalej z rynkiem 
pracy w XXI wieku?

●● analiza rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian  
zachodzących w gospodarce globalnej na skutek robotyzacji i automatyzacji  
gospodarek

Zagadnienia 
kluczowe:

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

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność poruszania się po współczesnym rynku pracy i jego trendach  
oraz świadomość potrzeby zdobywania wykształcenia i kształtowania  
ścieżki rozwoju zawodowego przez całe życie 

dr Magdalena Rękas – absol-
wentka Wydziału Ekonomii, Za-
rządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze i od 17 lat wykładowca na 
tutejszym Wydziale, od września 
2016 r. Prodziekan ds. Dydaktyki. 
Równolegle do pracy naukowo-
-dydaktycznej zdobywa doświad-
czenie praktyczne prowadząc 
własną firmę, szkoląc innych, 
wykonując prace na zlecenie  
w zakresie finansów, podatków, 
pozyskiwania środków na założe-
nie własnej działalności oraz ana-
liz finansowych. 
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Cel realizacji warsztatów:

Jak zostać skutecznym 
ministrem finansów  
budżetu domowego? 

●● kształtowanie świadomości i umiejętności finansowych w zakresie  
podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami gospodarstwa 
domowego

dr Małgorzata Solarz – z wy-
kształcenia jest ekonomistą  
i nauczycielem matematyki. Pra-
cuje w Katedrze Finansów i Ra-
chunkowości i jest wieloletnim 
opiekunem Studenckiego Koła 
Naukowego „Finansista”. Swo-
je zainteresowania koncentruje 
na zagadnieniach związanych  
z finansami osobistymi, wyklucze-
niem finansowym, bankowością, 
społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, finansami behawioral-
nymi oraz edukacją finansową.

Zagadnienia 
kluczowe:

• finanse osobiste • dochody i wydatki 
• oszczędności • dług
• budżet gospodarstwa domowego
• odporność finansowa gospodarstw domowych

Efekty dla uczestników:
●● przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania  
budżetem domowym
●● umiejętność zidentyfikowania podstawowych źródeł dochodów i wydatków
●● uświadomienie potrzeby oszczędzania dla wzmacniania odporności  
finansowej gospodarstw domowych

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Badania preferencji klientów 
banku – co decyduje o naszym 
wyborze konta

●● wskazanie wielowymiarowości produktów i usług
●● wpływ poszczególnych cech produktów i usług na ich wybór na rynku
●● analiza preferencji klientów banku dotyczących wyboru konta bankowego

Efekty dla uczestników:
●● wiedza na temat  zachowań konsumentów na rynku
●● zapoznanie się z metodami analizy preferencji
●● umiejetności wykorzystania metod badań preferencji oraz bezpłatnego  
programu R w analizie preferencji

dr Aneta Rybicka, od 2005 pra-
cownik Katedry Ekonometrii  
i Informatyki. Obszary badaw-
cze: teoria zachowań konsumen-
ta, preferencje konsumentów, 
mikroekonometryczne metody 
badania preferencji konsumen-
tów: conjoint analysis i metody 
wyborów dyskretnych.

Zagadnienia 
kluczowe:

• preferencje konsumentów
• metody badania preferencji wyrażonych 
• conjoint analysis 
    i metody wyborów dyskretnych
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Cel realizacji warsztatów:

Transformacja gospodarki 
po 1989 r.

●● zapoznanie z głównymi cechami systemów gospodarczych i problemami krajów 
przechodzących transformacje 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

dr Arkadiusz Żabiński – adiunkt 
w Katedrze Ekonomii i Polityki 
Ekonomicznej

dr Michał Sosnowski – adiunkt 
w Katedrze Ekonomii i Polityki 
Ekonomicznej

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Rola pieniądza w gospodarce

●● uświadomienie znaczenia 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

dr Arkadiusz Żabiński – adiunkt 
w Katedrze Ekonomii i Polityki 
Ekonomicznej

dr Michał Sosnowski – adiunkt 
w Katedrze Ekonomii i Polityki 
Ekonomicznej
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Cel realizacji warsztatów:

Logistyka w kosmosie

●● prezentacja nowych idei i rozwiązań dedykowanych logistyce  
w przestrzeni kosmicznej
●● prezentacja dotychczasowej wiedzy oraz aktualności w zakresie rozwoju  
infrastruktury i technologii kosmicznych oraz wizji rozwoju kosmicznej logistyki

dr Anna Baraniecka jest adiunk-
tem w Katedrze Zarządzania 
Strategicznego i Logistyki, prak-
tykiem logistyki i zarządzania 
łańcuchem dostaw oraz projek-
towania i wdrażania lateralnych 
strategii rozwoju. Interesuje się 
również zagadnieniami z zakresu 
kapitału społecznego, inteligen-
cji emocjonalnej, przywództwa, 
futurologii i astronomii, a szcze-
gólnie ich łączeniem w procesie 
budowania wizji rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego.

Zagadnienia 
kluczowe:

• logistyka w kosmosie• infrastruktura kosmiczna• sektory w kosmosie• zarządzanie kosmosem• turystyka kosmiczna

Efekty dla uczestników:
●● wiedza z zakresu logistyki w przestrzeni kosmicznej
●● rozwój kreatywnego, lateralnego myślenia
●● przewidywanie przyszłości logistyki i zawodu logistyka 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Czy jesteś przywódcą?

●● prezentacja cech, sposobów rozwoju i znaczenia dla społeczeństwa  
i gospodarki przywódcy (lidera)
●● podjęcie dyskusji o sylwetce współczesnego przywódcy 
●● identyfikacja predyspozycji przywódczych uczestników warsztatów

• przywódca / lider• inteligencja emocjonalna• techniki manipulacji• myślenie lateralne• budowanie wiary w siebie

Efekty dla uczestników:
●● wiedza o procesie przywództwa, przywódcy i jego roli w życiu  
społeczno-gospodarczym
●● umiejętność oceny swoich predyspozycji przywódczych
●● umiejętność oceny inteligencji emocjonalnej własnej i innych
●● wiedza i umiejętność etycznego wykorzystania technik manipulacji  
w procesie przewodzenia ludziom

Zagadnienia 
kluczowe:

dr Anna Baraniecka jest adiunk-
tem w Katedrze Zarządzania 
Strategicznego i Logistyki, prak-
tykiem logistyki i zarządzania 
łańcuchem dostaw oraz projek-
towania i wdrażania lateralnych 
strategii rozwoju. Interesuje się 
również zagadnieniami z zakresu 
kapitału społecznego, inteligen-
cji emocjonalnej, przywództwa, 
futurologii i astronomii, a szcze-
gólnie ich łączeniem w procesie 
budowania wizji rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego.
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Cel realizacji warsztatów:

LEGO MRP

●● przedstawienie istoty planowania potrzeb materiałowych – MRP 
●● opracowanie struktury produktu z wykorzystaniem klocków LEGO

dr Tomasz Kołakowski – doktor nauk 
ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Za-
rządzania Strategicznego i Logistyki na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu. Zainteresowania naukowe obej-
mują: analizę i ocenę projektów gospo-
darczych (głównie w obszarze logistyki, 
turystyki, rewitalizacji), zarządzanie pro-
jektami, zarządzanie strategiczne, logisty-
kę w nietypowych zastosowaniach. Jest 
autorem kilkudziesięciu publikacji w tym 
zakresie. 

Zagadnienia 
kluczowe:

• MRP
• struktura produktu
• logistyka wewnętrzna

Efekty dla uczestników:
●● poznanie metody MRP
●● umiejętność prawidłowego opracowywania struktury produktu

dr Maja Kiba-Janiak – doktor nauk eko-
nomicznych. Adiunkt w Katedrze Za-
rządzania Strategicznego i Logistyki na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu. Zainteresowania naukowe obej-
mują: logistykę i zarządzanie łańcuchem 
dostaw ze szczególnym uwzględnieniem 
zastosowania nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych oraz logistykę miej-
ską z perspektywy zarządzania miastem. 
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji 
naukowych, w tym w dużej mierze mię-
dzynarodowych. 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Zarządzanie zespołem

●● przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w celu zbudowania  
kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania zespołem

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

Efekty dla uczestników:
●● uczestnik szkolenia pozna teorie, zasady i metody pracy zespołowej  
oraz zarządzania grupą ludzi 
●● uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno 
członka jak i lidera zespołu 
●● uczestnik szkolenia wie, rozumie i potrafi skutecznie zarządzać zespołem

Zagadnienia 
kluczowe:

dr Agnieszka Jagoda – adiunkt 
w Katedrze Zarządzania Stra-
tegicznego i Logistyki. Absol-
wentka Szkoły Trenerów. Wy-
kładowca i trener. 
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Cel realizacji warsztatów:

Organizacja to twór  
czy tworzenie?

●● próba scharakteryzowania i przybliżenia informacji i wiedzy o organizacjach

• organizacja
• zarządzanie
• zjawiska zachodzące wewnątrz 
    organizacji i w jej otoczeniu

●● umiejętność rozpoznawania różnych form organizacyjno-prawnych  
organizacji oraz poznanie róznorodności zjawisk w nich zachodzących

Zagadnienia 
kluczowe:

dr Maja Prudzienica – adiunkt 
w Katedrze Nauk o Przedsiębior-
stwie. Ekspertka w komisjach 
oceny wniosków biznesowych. 
Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi 
zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu. Trenerka biznesowa.

Efekty dla uczestników:

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Agresja czy uległość,  
a może asertywność,  
czyli jak negocjować?

●● wskazanie ważności i przydatności nauki technik negocjacyjnych  
w życiu prywatnym i zawodowym

• negocjacje 
• asertywność
• uległość 
• agresja

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność stosowania sztuk i technik negocjacyjnych

Zagadnienia 
kluczowe:

dr Maja Prudzienica – adiunkt 
w Katedrze Nauk o Przedsiębior-
stwie. Ekspertka w komisjach 
oceny wniosków biznesowych. 
Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi 
zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu. Trenerka biznesowa.
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Cel realizacji warsztatów:

Nowe trendy  
na rynku turystycznym  
– jak zarabiać na turystyce?

●● wykazanie wpływu turystyki na lokalną gospodarkę
●● wskazanie możliwiości prowadzenia działalności gospodarczej na lokalnym rynku 
turystycznym

dr Piotr Gryszel – adiunkt  
w Katedrze Marketingu i Zarzą-
dzania Gospodarką Turystycz-
ną. Czynny przewodnik górski 
sudecki, przewodnik praski, pi-
lot wycieczek współpracujący  
z wieloma biurami podróży. 
Wykorzystuje wiedzę teoretycz-
ną w praktyce. 

Zagadnienia 
kluczowe:

• trendy ekonomiczne, demograficzne, społeczne  
     na rynku turystycznym• postrzeganie zachowań turystów i dopasowywanie    
     do nich oferty turystycznej na rynku• jak wyprzedzić konkurencję

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność postrzegania zjawiska podróżowania w aspekcie gałęzi gospodarki  
i możliwości czerpania dochodów
●● umiejętność śledzenia trendów rynkowych i dopasowywania do nich swej  
działalności gospodarczej na rynku turystycznym

 
 

Cel realizacji warsztatów:

ABC prowadzenia działalności 
gospodarczej 

●● wskazanie możliwości i trudności zakładania i prowadzenia działalności  
gospodarczej

• przedsiębiorczość 
• przedsiębiorstwo małe / duże
• przedsiębiorca  

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność zakładania i poruszania się w sferze małego przedsiębiorstwa,  
przedsiębiorczości oraz likwidacja barier niepewności w tym obszarze

Zagadnienia 
kluczowe:

dr Maja Prudzienica – adiunkt 
w Katedrze Nauk o Przedsiębior-
stwie. Ekspertka w komisjach 
oceny wniosków biznesowych. 
Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, wspierającymi 
zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu. Trenerka biznesowa.
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Cel realizacji warsztatów:

Jak promować 
region turystyczny?

●● uświadomienie konieczności promowania regionu
●● prezentacja i cele CITYPLACEMENT
●● Gwiazdy show biznesu i sportu a promocja regionu
●● Wyjaśnienie celów promocji turystyki w regionie

dr Piotr Zawadzki – adiunkt  
w Katedrze Marketingu i Zarzą-
dzania Gospodarką Turystyczną. 
Specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z marketingiem  
i rynkiem mediów, jak również 
w problematyce wykorzystania 
mediów w działalności komer-
cyjnej przedsiębiorstw oraz 
promocji regionów.

Zagadnienia 
kluczowe:

• turystyka• region• promocja • Cityplacement• dobro publiczne

Efekty dla uczestników:
●● umiejętność dostrzegania konieczności promowania regionów
●● umiejętność śledzenia trendów rynkowych i dopasowywania  
do nich aktywności promocyjnej regionów turystycznych 

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Tradycje kulinarne Karkonoszy
i Dolnego Śląska

●● wskazanie tradycji kulinarnych Karkonoszy i Dolnego Śląska
●● wskazanie możliwości wykorzystania tradycji kulinarnych we współpczesnej 
kuchni oferowanej turystom

Zagadnienia 
kluczowe:

• co jadano dawniej w Karkonoszach 
     i na Dolnym Śląsku?  • jak wyglądała oferta dawnej gastronomii? • co jest wyróżnikiem kuchni Karkonoszy 
     i Dolnego Śląska? • jak tworzyć współczesną ofertę gastronomiczną? 

Efekty dla uczestników:
●● zapoznanie się z zapomnianymi tradycjami kulinarnymi regionu
●● umiejętność wykorzystania tradycyjnych potraw w budowaniu oferty kulinarnej 
regionu
●● wzbudzenie „poprawnych“ nawyków żywieniowych

dr Piotr Gryszel – adiunkt  
w Katedrze Marketingu i Zarzą-
dzania Gospodarką Turystycz-
ną. Czynny przewodnik górski 
sudecki, przewodnik praski, pi-
lot wycieczek współpracujący  
z wieloma biurami podróży. 
Wykorzystuje wiedzę teoretycz-
ną w praktyce. 
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Cel realizacji warsztatów:

Kreowanie wizerunku 
biznesowego

●● rozwój wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu kreowania  
wizerunku bieznesowego wykorzystując własny wygląd i zachowanie

mgr Justyna Adamczuk – Ab-
solwentka Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, 
pracownik Biura Promocji Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, całożyciowy dorad-
ca edukacyjno-zawodowy.

Zagadnienia 
kluczowe: • etykieta biznesowa

• wizerunek w miejscu pracy

Efekty dla uczestników:
●● uczestnicy zyskają pewność siebie w kreowaniu własnego image’u poprzez  
znajomość tajników biznesowego dress codu i savoir-vivru
●● uczestnicy nabędą umiejętności odczytywania mowy ciała, komunikacji  
werbalnej oraz dopasowania odpowiedniego stroju do miejsca pracy

 
 

Cel realizacji warsztatów:

Kreatywność – słowotwórstwo 
w języku angielskim

●● przedstawienie potencjału drzemiącego w słowotwórstwie języka angielskiego
●● poznanie siły własnego kreatywnego umysłu
●● uczenie się nowego słownictwa w języku angielskim w bardziej efektywny  
i przyjemny sposób dzięki wykorzystaniu intuicji językowej

mgr Iwona Bożydaj-Jankowska 
– pracownik Studium Języków 
Obcych na Wydziale Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu. Starszy wy-
kładowca języka angielskiego. 
Licencjonowany egzaminator 
TELC (A1-C1). Egzaminator pań-
stwowy egzaminu maturalnego. 

Zagadnienia 
kluczowe:

• przedrostki (prefixes)
• przyrostki (suffixes)
• części mowy
• intuicja językowa

Efekty dla uczestników:
●● poznanie procesów słowotwórczych
●● wytworzenie i doskonalenie intuicji językowej
●● rozbudowanie zasobów słownictwa
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Zacznij podróż 
NA JEDNYM Z NAJLEPSZYCh WYDZIAŁÓW W POLSCE

Wybierz warsztat 
z „Katalogu warsztatów” . 

Otrzymasz wiedzę praktyczną  
i teoretyczną z obszarów ekonomii, 

zarządzania i turystyki

Zostań stażystą 
w jedynej w Polsce Wirtualnej 

Studenckiej Firmie Konsultingowej 
V-Student Consulting

Poczuj się jak nasi Absolwenci 
– odbierz swoje świadectwo 
w murach naszego Wydziału

Jeszcze w trakcie nauki w szkole, 
uczęszczaj na wybrany wykład 

akademicki i zalicz pierwszą 
w życiu sesję

Weź udział w wykładach 
otwartych prowadzonych 

przez wybitnych naukowców, 
przedstawicieli świata polityki 

i biznesu

Oglądaj on-line najciekawsze 
wykłady i wywiady przygotowane 

specjalnie dla Ciebie

Bierz aktywny udział 
w życiu studenckim

JUŻ TERAZ

Zostań 
studentem●● www.ezit.ue.wroc.pl



Zacznij  studia. Zdobądź  tytuł
licencjata | inżyniera | magistra | doktora 

www.ue.wroc.pl

Wybierz kierunek
dla siebie!

Warto 
nas mieć 

w swoim CV



●● www.ezit.ue.wroc.pl/vsc

w WIRTUALNEJ
STUDENCKIEJ

FIRMIE
KONSULTINGOWEJ

Zacznij staż

Zacznij  studia. Zdobądź  tytuł
licencjata | inżyniera | magistra | doktora 

www.ue.wroc.pl

Wybierz kierunek
dla siebie!

Warto 
nas mieć 

w swoim CV



Dołącz do nas na:

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  
w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 38 280
fax +48 75 76 76 230

promocja-jg@ue.wroc.pl
www.ezit.ue.wroc.pl

Otwieramy
NOWE ŚCIEŻKI

KARIERY


