
Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wroctawiu 

Wydziat Ekonomii, Zarzqdzania i Turystyki 


Prodziekan ds. Nauki 


lelenia G6ra, 13 kwietnia 2016 r. 

Szanowni Panstwo 
wm. 

Uprzejmie informujy, ze od dnia I lutego 2016 roku studenci studi6w stacjonarnych i niestacjonarnych 
1 i II stopnia na Wydziale Ekonomii, Zarzqdzania i Turystyki posiadajq dostyp do platformy edllkacyjno
informacyjnej Mobilne Obserwatorium Ekonomiczne (MOE) http://moe .wezit.pl. Platforma MOE to CZySC 
projektu realizowanego w ramach "Konkursll 0 Milion", majqca na celu wspieranie wszechstronnego rozwo
ju student6w. Stanowi nowatorskq fonny ksztatcenia, wiernq idei spoteczenstwa informacyjnego. Synchroni
zuje innowacyjne metody wymiany wiedzy oraz rozwija umiejytnosci i kompetencje. Zbudowana jest z 12 
paneli tematycznych , w tym modu-low 0 charakterze teoretyczno-informacyjnym, praktycznym i dedykowa
nym kontaktom z otoczeniem biznesowym. Waznym elementem Platformy MOE jest Sciezka Rozwoju Stu
denta, w ramach ktorej studenci mogq sledzic w-lasne postypy zwiqzane zar6wno z aktywnosci q w ramach 
MOE, jak r6wniez zaangazowaniem w nauky i prace organizacyjne na rzecz Wydziatu Ekonomii, Zarzqdza
nia i Turystyki. 

Rozw6j platformy zalezy od Nas Wszystkich, dlatego w imieniu zespo-lu pracownik6w naszego Wy
dzia-lu zaangazowanych w prace zwiqzane zar6wno z tworzeniem, funkcjonowaniem, jak i dalszym rozwo
jem Mobilnego Obserwatorium Ekonomicznego zwracam siy do Panstwa z llprzejmq prosbq 0 pomoc w 
gromadzenill materiat6w dydaktycznych oraz propagowanill wsr6d student6w idei korzystania z platformy 
MOE jako narzydzia wzbogacaj'lcego proces dydaktyczny. 

W szczeg61nosci liczymy na Patlstwa pomoc w rozwijaniu ponizej wymienionych moduf6w platfonny 
edukacyjnej : 

Wiedza na Wizji - opiekun dr Slawomir Czetwertynski 
Zachycanie student6w do zamieszczania film6w edukacyjnych (np. znalezionych na Youtube lub samodziel
nie nakryconych), zwiqzanych z zagadnieniami omawianymi w ramach tresci programowych realizowanych 
podczas studi6w. 

Obsenyatorium Statystyczne - opiekun dr Beata Bal-Domanska 
Zachycan ie student6w do przekazywan ia materia!6w przygotowanych z wykorzystan iem danych statystycz
nych lub dotyczqcych baz danych, powsta-lych np. jako forma zaliczenia zajyc. Prace zaliczeniowe mogq byc 
r6wniez zg-laszane do Konkursu Statystycznego jako raporty statystyczne "Analiza statystyczna jest prosta" 
lub rapOt1y anal ityczne z wykorzystaniem metod i losciowych - przyk-lady teoretyczne i przypadki praktycz
ne. 

Makroblog - opiekun dr Magdalena R~kas 
Zachycanie student6w do zamieszczania i komentowania artykuf6w, ksiqzek oraz raport6w 
z obszaru makroekonomii i szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Pobudzanie student6w w ramach za
jyc dydaktycznych , w szczeg6lnosci historii mysli ekonomicznej, do wype-lniania notek 0 laureatach nagrody 
Nobla w dziedzinie ekonomii. 

Strefa Paradoksow Ekonomicznych - opiekun dr Adriana Politaj 
Poblldzanie student6w do wyszukiwania i zamieszczania w ramach platformy MOE paradoks6w wystypujq
cych wekonomii . 
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Nasi Partnerzy oraz Studencki Bazar Wiedzy - opiekunowie dr Maja Kiba-Janiak i dr Agnieszka Ja
goda 

1. Przesyianie na adres maja.kiba-janiak@ue.wroc.pl lub agnieszka.jagoda@ue.wroc.pl wzorcowych, 
wyr6Znionych przez Panstwa projektow zaliczeniowych w formacie pdf lub doc, z usuniytymi nazwiskami 
studentow. Po umieszczeniu na stronie MOE w zakladce Bazar Wiedzy byd,! one sruzyc jako narzydzie ben
chmarkingu dla studentow przygotowujqcych swoje projekty. 

2. Opiekunow k6t naukowych prosimy 0 przesyianie na adres maja.kiba-janiak@ue.wroc.pl lub 
agnieszka. iagoda@ue.wroc .pl i aktualizowanie syntetycznych informacji 0 profilu i dzialalnosci k61 nauko
wych (objytosc do polowy strony formatu A4). 

Forum Dobrych Praktyk - opiekun dr Tomasz Kolakowski 

W przypadku zidentyfikowania w pisanych przez seminarzystow/studentow pracach dyplomo

wychlzaliczeniowych interesuj,!cych rozwi qzall projektowych i innowacyjnych przedsiywziyc, prosimy 0 za

chycanie student6w do umieszczania ich kr6tkich opis6w w module Forum Dobrych Praktyk (zgodnie z za

tqczonym elektroniczllym formularzem) . Dziyki istniejqcemu na forum systemowi ocen i mozliwosci ko

mentowania zamieszczonych praktyk przez innych uzytkownikow platformy, studenci piszqcy prace bydq 

mogl i zweryfikowac "atrakcyjnosc" danego projektu/praktyki, uzyskac opiniy oraz wymienic poglqdy na jej 

temat. 


Euroregion Nysa - opiekun dr Jerzy Ladysz 

Zachycanie student6w do poszerzania wiedzy nt. Euroregionu Nysa, wsp61pracy transgranicznej na pOgJ'ani

czu polsko-czesko-niemieckim, pisania prac dyplomowych na ten temat i zglaszania ich do konkursu na naj

lepsz,! pracy dyplomowq poswiycon,! tematyce wsp61pracy transgranicznej . 


Sciezka Rozwoju Studenta - opiekunowie dr Magdalena R~kas i dr Anna Baraniecka 

Po zgloszeniu przez studenta aktywnosci spoza platformy MOE np. pracy w kole naukowym, bydziemy 

przed przyznaniem punktow na Sciezce Rozwoju Studenta prosili 0 potwierdzenie tego rodzaju informacji. 


Ponadto pragniemy zaprosic Wyktadowcow do grona aktywnych uzytkownikow platformy MOE. Osoby 
zainteresowane zalozeniem konta proszone s'! 0 kontakt z Panem Arturem Szymanskim aszyman
ski@ae.jgora .pl, ktory przekaze dane niezbydne do pierwszego logowania (login i hasto) . 
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