
Koła naukowe działające na Wydziale 

Nazwa Koła Studenckie Koło Naukowe OIKOS 

Obszar działalności  

Celem działalności Koła jest: rozwój wiedzy z zakresu zarządzania 

jakością i środowiskiem, integracja studentów o podobnych 

zainteresowaniach, stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju 

Członkom Koła, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy w ramach 

uczelni i poza nią. 

Opiekun Koła dr Bartosz Bartniczak 

Kontakt  bartosz.bartniczak@ue.wroc.pl 

Strona Koła  

http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/644/organizacje_studenckie.html 

https://www.facebook.com/pages/OIKOS-Jelenia-

G%C3%B3ra/300347816835424?fref=ts 

Termin naboru  Zgłoszenia należy przesyłać mailowo. Nabór ma charakter ciągły. 

 

Nazwa Koła  Studenckie Koło Naukowe Turystyki 

Obszar działalności  

Do celów realizowanych przez członków Koła w ramach ich 

działalności należy w szczególności:  

 zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu 

gospodarki turystycznej oraz dziedzin pokrewnych 

 popularyzacja wiedzy z zakresu turystyki 

 iIntegracja środowiska studenckiego zainteresowanego 

problematyką działalności Koła 

 doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej 

 rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi 

edukacją turystyczną, oferującymi studentom możliwość 

zapoznania się ze stroną praktyczną ich działalności. 

Opiekun Koła dr Piotr Gryszel 

Kontakt  piotr.gryszel@ue.wroc.pl 

Strona Koła  http://kmizgt.ae.jgora.pl 

Termin naboru  

Zgłoszenia należy przesłać mailowo do 12.11.2015 r. 

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Turystyki w semestrze 

zimowym: I połowa listopada 2015 r 

 

Nazwa Koła  
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej 

„Pro Futuro” 

Obszar działalności  

Koło naukowe działa w obszarze ekonomii, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki lokalnej i regionalnej, podnoszenia 

standardów funkcjonowania administracji publicznej, promocji 

jednostek samorządu terytorialnego, kreatywności w rozwoju społeczno-

gospodarczym miast i regionów. 

Formy aktywności członków koła naukowego koncentrują się na: 

 samodzielnych badaniach  

 otwarciu własnego dorobku naukowego (referaty, publikacje)  

 pogłębianiu wiedzy praktycznej z zakresu gospodarki lokalnej i 

regionalnej  

 organizowaniu spotkań dyskusyjnych, seminariów  

http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/644/organizacje_studenckie.html


 współpracy z tematycznie bliźniaczymi kołami naukowymi innych 

uczelni.  

Opiekun Koła dr Andrzej Raszkowski 

Kontakt  andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl 

Strona Koła  
http://www.ezit.ue.wroc.pl/wydzial/3529/studenckie_kolo_naukowe_go

spodarki_i_administracji_publicznej_profuturo.html 

Termin naboru  Zgłoszenia należy przesyłać mailowo. Nabór ma charakter ciągły. 

 

Nazwa Koła  Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości  

„Meritum” 

Obszar działalności  

Do celów realizowanych przez członków Koła w ramach ich 

działalności należy w szczególności:  

 stwarzanie dogodnych warunków do wszechstronnego rozwoju 

studentom pragnącym czegoś więcej, niż tylko „sucha” akademicka 

wiedza 

 badanie praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji 

zarządzania w przedsiębiorstwach 

 przygotowywanie i publikowanie efektów pracy naukowej Członków 

Koła w formie referatów oraz artykułów 

 aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach naukowych 

 organizowanie oraz aktywne uczestnictwo w sympozjach 

naukowych, spotkaniach z przedsiębiorcami oraz wizytach 

studyjnych w przedsiębiorstwach. 

Opiekun Koła dr hab. Agnieszka Sokołowska, prof. nadzw. UE 

Kontakt  Agnieszka.Sokolowska@ue.wroc.pl 

Strona Koła  
http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/1160/studenckie_kolo_naukowe_m

eritum.html 

http://knop.ae.jgora.pl/index.php/kola-naukowe/51-kn-meritum 

Termin naboru  
Zgłoszenia należy przesłać mailowo do 15.11.2015 r. 

I spotkanie SKN „Meritum” w semestrze letnim: II połowa listopada 

2015 r. 

 

Nazwa Koła  Studenckie Koła Naukowe Economicus 

Obszar działalności  

Do celów realizowanych przez członków Koła w ramach ich 

działalności należy w szczególności:  

 prowadzenie analiz strategicznych i opracowanie raportów 

użytecznych dla praktyki biznesu   

 prowadzenie gier i warsztatów z wybranych obszarów 

zarządzania  

 spotkania z praktykami biznesu  

 organizacja wspólnych seminariów i konferencji naukowych  

 prowadzenie wspólnych badań naukowych w celu przygotowania 

artykułów i innych opracowań 

Opiekun Koła dr Magdalena Rękas 

Kontakt  magdalena.rekas@ue.wroc.pl 

mailto:andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl
http://www.ezit.ue.wroc.pl/wydzial/3529/studenckie_kolo_naukowe_gospodarki_i_administracji_publicznej_profuturo.html
http://www.ezit.ue.wroc.pl/wydzial/3529/studenckie_kolo_naukowe_gospodarki_i_administracji_publicznej_profuturo.html


Strona Koła  
http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/2052/studenckie_kolo_naukowe_ec

onomicus.html Economicus/182081565136345?fref=ts 

Termin naboru  

Wniosek i deklaracja dla członka do pobrania: 

http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/2052/studenckie_kolo_naukowe_ec

onomicus.html 

Zgłoszenia należy przesłać mailowo do 15.11.2015 r. 

Spotkanie SKN Economicus: II połowa listopada 2015 r. 

 

Nazwa Koła  Koło Naukowe Języka Angielskiego „Business English Zone”  

Obszar działalności  

Do celów realizowanych przez członków Koła w ramach ich 

działalności należy w szczególności: 

 poszerzanie znajomości języka ekonomicznego. 

 przygotowanie do konkursów z zakresu Business English. 

 tłumaczenie artykułów z języka polskiego na angielski, 

przygotowanych przez uczestników sekcji, w celu prezentacji 

podczas Konferencji Młodych Naukowców. 

 przygotowanie uczestnictwa w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. 

 przygotowanie prezentacji promocyjnych dla uczniów szkół średnich 

podczas Dnia Drzwi Otwartych na temat certyfikatów językowych 

możliwych do uzyskania na naszym Wydziale oraz wymiany 

studenckiej w ramach programu Erasmus. 

 opracowanie odpowiedzi w języku angielskim na pytania 

zatwierdzone przez Radę Wydziału i obowiązujące na egzaminie 

dyplomowym. 

Opiekun Koła mgr Iwona Bożydaj-Jankowska 

Kontakt  Iwona.bozydaj-jankowska@ue.wroc.pl 

Strona Koła  – 

Termin naboru  

Spotkanie ze studentami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w 

semestrze zimowym 2015/2016 - 30 października 2015 (proszę o 

kontakt mailowy w celu ustalenia godziny i miejsca spotkania). 

 

Nazwa Koła  Studenckie Koło Naukowe LOGRiT  

Obszar działalności  

Do celów realizowanych przez członków Koła w ramach ich 

działalności należy:  

 prowadzenie audytów systemu logistycznego i łańcucha dostaw na 

potrzeby praktyki gospodarczej w ramach współpracy z partnerami   

 prowadzenie gier i warsztatów z wybranych obszarów zarządzania 

logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw  

 współpraca z mentorami z obszaru praktyki gospodarczej  

 wsparcie organizacji i realizacja konferencji i konkursów 

inicjowanych przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i 

Logistyki oraz własnych (m.in. Mistrzowie Logistyki, Giełda 

Pomysłów).     

 prowadzenie badań naukowych w celu przygotowania artykułów i 

innych opracowań 

 promocja Uczelni i Wydziału oraz Specjalności Logistyka 

Menedżerska wśród uczniów szkół średnich (m.in. warsztaty dla 



uczniów).  

Opiekun Koła dr Anna Baraniecka  

Kontakt  anna.baraniecka@ue.wroc.pl  

Strona Koła  

http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/2483/kolo_naukowe_logrit.html  

https://www.facebook.com/LoGrit-Naukowe-Koło-Logistyczne-

178577415534026/  

Termin naboru  
Spotkanie  ze studentami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w 

semestrze zimowym w drugiej połowie listopada 2015 r. 

 

Nazwa Koła  Studenckie Koło Naukowe „Finansista” 

Obszar działalności  

Celem głównym uczestnictwa w Kole Naukowym Finansów i 

Rachunkowości „Finansista” jest skonfrontowanie zdobywanej na 

studiach wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości ze zmiennym 

otoczeniem, w którym przyszło dziś funkcjonować podmiotom sfery 

finansowej i realnej. Realizacji zamierzonego celu podporządkowana 

jest działalność koła w zakres której wchodzą:  

 opracowanie artykułów i referatów na ogólnopolskie konferencje 

(sympozja) naukowe 

 organizacja wewnętrznych spotkań członków koła połączonych z 

wystąpieniami i dyskusją 

 uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i warsztatach 

organizowanych przez organizacje branżowe województwa 

dolnośląskiego (study visit) 

 spotkania z praktykami. 

Opiekun Koła dr Wojciech Krawiec  

Kontakt  
wojciech.krawiec@ue.wroc.pl, 600 919 269 

Prezes Koła Agnieszka Wis, 694 971 192 

Strona Koła  – 

Termin naboru  
Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do 15 

listopada 2015 r. 

 

http://www.ezit.ue.wroc.pl/studenci/2483/kolo_naukowe_logrit.html
https://www.facebook.com/LoGrit-Naukowe-Koło-Logistyczne-178577415534026/
https://www.facebook.com/LoGrit-Naukowe-Koło-Logistyczne-178577415534026/

