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Szkolenie dostępne jest na e-portalu: https://eportal.ue.wroc.pl/my/

Na e-portalu udostępnione zostały materiały dydaktyczne do samodzielnego 

przestudiowania oraz test zaliczeniowy. 

UWAGA - przy pobieraniu materiałów oraz wyborze testu proszę kierować 

się kluczem (stopień i forma studiów, dla Jeleniej Góry kody są wspólne –

bez względu na kierunek studiów):

Link do instrukcji: https://usosweb.ue.wroc.pl/userfiles/file/instrukcje/kurs_bhp_pl_03.pdf

Instrukcja także do pobrania w zakładce Dni adaptacyjne na stronie UE w Jeleniej Górze 

stacjonarne, pierwszy stopień (licencjat): BHP_20212022_JG_s1
niestacjonarne, pierwszy stopień (licencjat): BHP_20212022_JG_n1
stacjonarne, drugi stopień (magisterskie): BHP_20212022_JG_s2
niestacjonarne, drugi stopień (magisterskie): BHP_20212022_JG_n2

https://eportal.ue.wroc.pl/my/
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Do ePortalu (i inne) - należy pisać 

na HELPDESK IT

https://uests.ue.wroc.pl/adfs/ls/

BHP - należy skontaktować się Panią 

Magdaleną Borowską

magdalena.borowska@ue.wroc.pl

Instrukcja pobierania i instalowania Pakietu 
Office 365
http://www.ue.wroc.pl/centrum_informatyki/5022/pobieranie_oprogra
mowania.html

https://uests.ue.wroc.pl/adfs/ls/
mailto:magdalena.borowska@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/centrum_informatyki/5022/pobieranie_oprogramowania.html
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T.R.S. Artur Mądracki
Służba ratunkowa

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ogólne omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy z 

uwzględnieniem wyposażenia Filii:

- torba PSP R1,

- defibrylator AED.
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Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Spotkanie prewencyjne 
Działania prewencyjne związane z problematyką 

narkotykową i bezpieczeństwa na terenie m. Jeleniej 

Góry.
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http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2021/24.pdf
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PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU STUDIÓW

VADEMECUM STUDENTA - ZESTAWIENIE TERMINÓW I PROCEDUR w roku
akademickim 2021-2022

https://jg.ue.wroc.pl/p/adapciak_2021/vademecum_studenta_zestawienie_terminow_i_procedur_2021.2022.pdf
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SKŁADANIE PODAŃ
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SKŁADANIE PODAŃ
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https://jg.ue.wroc.pl/studenci/3813/podania_formularze_i_terminy.html
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Zasady ogólne

Na terenie Uczelni mogą przebywać jedynie osoby:

- u których nie występują objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, 

- które nie przebywają w miejscu zamieszkania z osobą odbywającą kwarantannę/izolację w 

warunkach domowych,

- które nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nakazy i zalecenia
- w budynkach Uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek,

- wszyscy przebywający w budynkach Uczelni zobowiązani są do częstego dezynfekowania rąk 

lub noszenia jednorazowych rękawiczek (płyny dezynfekujące/odkażające udostępniane są 

przy wejściach do budynków oraz na korytarzach),

- osobom przebywającym na terenie Uczelni zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu 

społecznego,

- nie zaleca się korzystania z wind, z wyłączeniem osób z ograniczeniami ruchowymi lub przy 

przewozie ciężkich materiałów.

Przy wejściach do budynków (naścienne) i na portierni (ręczne) znajdują się bezdotykowe 

termometry umożliwiające pomiar temperatury. Osoby, które mają temperaturę powyżej 38 

stopni nie powinny w tym dniu brać udziału w zajęciach dydaktycznych.
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Zajęcia dydaktyczne:
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Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe



www.jg.ue.wroc.pl

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

( )

Osobę z objawami choroby SARS-CoV-2 (np.: gorączka, kaszel, duszności,
utrata smaku i węchu), która przebywa na terenie Uczelni, izoluje się w
wyznaczonym miejscu.
Na czas izolacji osoba ta powinna zostać wyposażona w maseczkę i rękawiczki
nitrylowe oraz mieć dostęp do środków dezynfekujących. Przy zachowaniu
odpowiednich zasad bezpieczeństwa organizowany jest transport własny do
miejsca zamieszkania lub oczekuje się na przyjazd Zespołu Ratownictwa
Medycznego.

mailto:kontakt@ue.wroc.pl
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- sprawdzanie obecności na zajęciach i zgłaszanie 3
nieusprawiedliwionych nieobecności – obowiązek
prowadzącego zajęcia!!!

- zasady obsługi studentów w Dziekanacie Filii w czasie
pandemii
(https://jg.ue.wroc.pl/studenci/6374/zasady_obslugi_studentow_w_dziekanacie_filii_w_czasie_pandemii.html )

Nawigacja po stronie internetowej UE:
- jak znaleźć dydaktyka: pokój, konsultacje?

- jak wygląda organizacja roku akademickiego (harmonogram)?
- gdzie znajdę swój plan (harmonogram) zajęć?
- czy Kodeks Etyki Studenta jest na stronie UE?
- jak wygląda mój program studiów (ścieżka kształcenia)?

https://jg.ue.wroc.pl/studenci/6374/zasady_obslugi_studentow_w_dziekanacie_filii_w_czasie_pandemii.html
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§ 14 Regulaminu studiów - Oceny cząstkowe i ocena łączna
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Studenckie Koło 
Naukowe

SINCE 2005

www.facebook.com/skneconomicus

skneconomicus@gmail.com

Tel. 784432929

https://www.facebook.com/skneconomicus
mailto:skneconomicus@gmail.com


OPIEKUNOWIE NAUKOWI KOŁA

• dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW

• dr Małgorzata Gasz

WŁADZE KOŁA

• prezes koła – mgr Mariusz Kędzior

• vice Prezes - Paulina Studnicka

• sekretarz - mgr Aneta Salus

Działamy na rzecz zapewnienia najlepszego

przygotowania życiowego studentów poprzez

wszechstronny rozwój. Celem naszej

działalności jest praktyczne wykorzystanie

zdobytej wiedzy z ekonomii, a w szczególności

z dziedziny analizy ekonomicznej i finansów

poprzez:

•współpracę z przedsiębiorstwami, 

•dyskusje panelowe pogłębiające zdobytą 

wiedzę, 

•prowadzone badania naukowe oraz aktywne 

uczestnictwo w konferencjach naukowych. 

Misja SKN Economicus



Dokonania SKN Economicus w 
roku akademickim 2020-2021
• Aktywna działalność koła – 8 spotkań

• Badania naukowe

• Publikacje – Debiuty studenckie ,,Problemy ekonomiczne współczesnego świata” red. dr Adriana

Politaj i dr Małgorzata Gasz

• 3 wykłady otwarte cieszące się ogromnym powodzeniem

• 20 aktywnych członków koła

• Szeroka problematyka poruszana w ramach dyskusji



Koło Naukowe 

Finansów i Rachunkowości

„Finansista”

Kontakt i zapisy: Agnieszka.Wis@ue.wroc.pl, knfirue@gmail.com

Zespół MS Teams: Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Finansista” 

(hasło zostanie wysłane mailowo dla chętnych)

Opiekunowie Koła:

dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW oraz dr Wojciech Krawiec

Prezes Koła: Agnieszka Wis



KNFiR „Finansista”:

❖ działa przy Katedrze Finansów i Rachunkowości,

❖ umożliwia studentom rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu 

finansów oraz rachunkowości,

❖ realizuje swoje cele poprzez:

❖ regularne spotkania członków i sympatyków Koła, 

❖ spotkania z praktykami, 

❖ udział w konferencjach i seminariach,

❖ współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Koło jest dla studentów, a nie studenci dla Koła!

Dołącz do nas!



Koło Naukowe

SJO – Strefa Języków Obcych

składa się z dwóch sekcji:

- sekcja translacyjna (tłumaczeniowa) – opiekun mgr Magdalena Mucowska

(magdalena.mucowska@ue.wroc.pl)

- sekcja dydaktyczna – opiekun mgr Iwona Bożydaj-Jankowska (iwona.bozydaj-jankowska@ue.wroc.pl)

Wiodące cele Koła to trening translatorski oraz organizacja samokształcenia językowego.

⚫ Działalność Koła obejmuje:  

⚫ doskonalenie umiejętności tłumaczenia oryginalnych tekstów z zakresu ogólnego i ekonomicznego 

języka angielskiego, 

⚫ interpretację materiałów i publikacji anglojęzycznych, wykorzystywanych do pisania pracy 

licencjackiej i magisterskiej, 

⚫ przygotowanie do egzaminu na certyfikat z języka biznesu, 

⚫ rozwiązywanie problemów językowych, zarówno z zakresu ogólnego, jak i specjalistycznego 

języka biznesu, 

⚫ konwersacje w oparciu o teksty z ekonomicznych czasopism anglojęzycznych, 

⚫ opracowywanie CV i listów motywacyjnych według standardów przyjętych w Unii Europejskiej,

⚫ przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę prowadzonej w języku angielskim,

⚫ doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

mailto:magdalena.mucowska@ue.wroc.pl
mailto:iwona.bozydaj-jankowska@ue.wroc.pl


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

178577415534026/

Opiekun

• dr Anna Baraniecka

• dr Jakub Marcinkowski

Władze Koła: 

Prezes: Jakub Demski

Vice prezes: Aleksandra Glądała

Vice prezes: Paulina Pilichowska

Kontakt:

anna.baraniecka@ue.wroc.pl

jakub.marcinkowski@ue.wroc.pl

Obszary naszej 

aktywności 



Aktywność i działalność LOGRiT:

Bieżąca (co robimy obecnie?):

➢ Wydajemy kolejne książki członków Koła, w tym Debiuty 

studenckie,

➢ Realizujemy międzynarodowy projekt z obszaru ekologistyki,

➢ Poszukujemy rozwiązań zarządczych na czas pandemii,

➢ Organizujemy seminarium naukowe

Pozostała (co robimy ciągle?):
➢ Realizujemy projekty dla firm,

➢ Projektujemy i prowadzimy badania ankietowe, wykonujemy 

analizy sektorowe i audyty systemów logistycznych i 

łańcuchów dostaw,

➢ Współpracujemy z innymi Kołami Naukowymi w ramach 

projektów komercyjnych i akcji charytatywnych,

➢ Piszemy artykuły i bierzemy udział w konferencjach,

➢ Organizujemy wizyty studyjne dla studentów logistyki,

➢ Organizujemy szkolenia dla studentów Koła i specjalności 

logistycznych 



Opiekun MKN:
dr Piotr Zawadzki – Katedra Marketingu i Zarządzania 
Gospodarką Turystyczną

Prezes MKN:
Joanna Krupa – studentka studiów doktoranckich

Prezentacja MKN:
Agata Smyka – studentka III roku, specjalność 
Marketing i Komunikacja w Biznesie 





KOŁO NAUKOWE 
ZARZĄDZANIA I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

„MERITUM”

ZAŁOŻONE W 2006 ROKU
OPIEKUN NAUKOWY: DR HAB. AGNIESZKA SOKOŁOWSKA-DURKALEC, PROF. 

UEW

PREZES: ALEKSANDER ZNOSKO CZARNECKI 

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PREZESEM KOŁA POPRZEZ 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: 

FACEBOOK: ALEX ZNOSKO CZARNECKI LUB E-MAIL: O.ZNOSKO@GMAIL.COM



MISJA NASZEGO KOŁA NAUKOWEGO: „MERITUM” STWARZA DOGODNE WARUNKI DO 
WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU STUDENTOM PRAGNĄCYM CZEGOŚ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO SUCHA, 

AKADEMICKA WIEDZA.Kluczowe przejawy naszej działalności: 

• W badaniach naukowych skupiamy się m.in. na: praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach, takich jak: zarządzanie 
społeczną odpowiedzialnością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa: zarządzanie kapitałem intelektualnym i 
wiedzą, logistyka, TQM, lean management, itd. oraz identyfikacji czynników sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu cech przedsiębiorczych i  umiejętności
menedżerskich młodych ludzi;

• Realizujemy projekty badawcze o charakterze indywidualnym i zespołowym;

• Aktywnie uczestniczymy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych  (z recenzowaną publikacją i wygłoszonymi referatami – dorobek Członków Koła 

liczy ponad 60 artykułów naukowych);

• Cyklicznie organizujemy studenckie seminaria naukowe i szkoleniowe pod okiem praktyków ze świata biznesu; 

• Uczestniczymy w wykładach przygotowanych i prowadzonych przez Opiekuna Koła dr hab. Agnieszkę Sokołowską - Durkalec, prof. UEW, dotyczących metodyki 

badań naukowych.

• Organizujemy cykliczne spotkania z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorcami i przedstawicielami dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz innych organizacji, w 

formie naukowych warsztatów i wykładów otwartych w ramach cyklu „Spotkań z przedsiębiorcą” ( naszymi gośćmi byli m.in.: Dyrektor Oddziału Allianz Legnica, 

Prezes Zarządu Kancelarii Podatkowej „AFO”, Dyrektor CPU „ZETO”, Prezes Zarządu „CLARENA”, Prezes Zarządu Danfoss Polska, Winkelman Sp. z 

o.o., Ap Invest Sp. z o.o., Venom Systems Sp. z o.o., Członek Zarządu Volkswagen Motor Polska S.A. itd.); 

• Organizujemy wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (m.in.: Volkswagen Motor Polska S.A, LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o., Tesco, JZO, Poczta Polska, 

Sanden Manufacturing Poland, CPU „ZETO”, PMPoland, Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. i inne);

• Bierzemy czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz Giełdzie Pomysłów;

• Działamy charytatywnie (akcje charytatywne, kiermasze świąteczne, wykłady dla przedszkolaków);

• Stwarzamy warunki do efektywnego przygotowania studentów do pracy naukowej (w Kole Naukowym „wychowało się” 3 doktorów nauk ekonomicznych i 8 

magistrów finalizujących procedurę związaną z ubieganiem się o stopień doktora nauk ekonomicznych).
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Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa



Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa
V-Student Consulting Sp. z o.o.

Autor: Patryk Prusinowski



➢ Uroczyste otwarcie Wirtualnej Studenckiej
Firmy Konsultingowej odbyło się 26.02.2014 r.

➢ Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa,
odwzorowuje działania rzeczywistego
podmiotu gospodarczego zajmującego się
szeroko pojętym doradztwem dla firm z wielu
branż.

➢ Firma działa w ramach Polskiej Centrali Firm
Symulacyjnych CENSYM oraz
Międzynarodowej Organizacji EUROPEN-PEN
International, zrzeszającej firmy symulacyjne z
całego świata.

➢ Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa
V-Student Consulting Sp. z o.o. świadczy
usługi rzeczywistym podmiotom
gospodarczym.

Wirtualna Firma - REALNE SUKCESY !



Struktura WSFK

Prezes

Wiceprezes 
ds. 

Ekonomiczny
ch

Kierownik 
Działu Analiz

Specjalista 
ds. Analiz

Kierownik Kadr, 
Księgowości i 
Sekretariatu 

Specjalista ds. 
Kadr, 

Księgowości 
i Sekretariatu

Wiceprezes 
ds. Promocji 

i Rozwoju

Kierownik 
Działu Promocji 

i Rozwoju

Specjalista 
ds. Promocji

i Rozwoju











➢ Aleksander Kwaśniewski
polski polityk. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1995–2005. W okresie PRL działacz 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (w latach 1977–1990), w 
latach 1985–1989 minister w rządach 
Zbigniewa Messnera i Mieczysława 
Rakowskiego, w latach 1988–1991 
prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Założyciel 
Socjaldemokracji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w latach 1991–1995 poseł na 
Sejm I i II kadencji. 



Zapraszamy do kontaktu z prezesem firmy 
Wiktorią Tracz.
Mail: vsc.ezit@gmail.com
Telefon: 513179627
Facebook: Wirtualna Studencka Firma 
Konsultingowa



Samorząd Studencki 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze 



Kim jesteśmy? 

• Jesteśmy organizacją zrzeszającą 

studentów aktywnych, dla których czas 

studiów jest nie tylko czasem nauki, ale także 

czasem pracy na rzecz całej społeczności 

akademickiej. 



Jaki jest nasz cel?

• Głównym celem Samorządu 

jest reprezentowanie 

interesów studentów na 

forum uczelni, a także poza 

nią w kontaktach z 

samorządami innych uczelni.

• To my rozmawiamy z 

władzami uczelni, 

informujemy Was o 

zachodzących zmianach na 

uczelni oraz organizujemy 

imprezy. ☺



PRZEWODNICZĄCA

MARTYNA DUMA

martyna.duma@samorzad.ue.wroc.pl



WICEPRZEWODNICZĄCA

ANNA BUJAK

anna.bujak@samorzad.ue.wroc.pl



WICEPRZEWODNICZĄCY 

SZYMON DUNAJ

szymon.dunaj@samorzad.ue.wroc.pl



RZECZNIK PRAW STUDENTA 

KATARZYNA ŁYSZKIEWICZ

katarzyna.lyszkiewicz@samorzad.ue.wroc.pl





7 grudnia 2020 r. 
udało się nam
zorganizować

Turniej
Mikołajkowy

League of Legends. 





SPOTKANIE OTWARTE 
SAMORZĄDU STUDENTÓW

Kiedy?  - 14.10 2021. 

O której godzinie? – 17.00

Gdzie? – sala 68, budynek 
A 



Końcówka
października będzie

czasem, kiedy
możemy się wszyscy

bardziej poznać!  



SKYLAB 28.10. 2021r. 
• Więcej szczegółów już wkrótce…



ADAPCIAK
29-31.10.2021r. 

Wydarzenie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z 

obowiązującymi obostrzeniami. 



OBSERWUJ NAS!!!


