
Koła naukowe działające w Filii w Jeleniej Górze 

Nazwa Koła Studenckie Koło Naukowe „Economicus” 

Obszar działalności Celem Koła jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z ekonomii, w 

szczególności z zakresu problemów makroekonomicznych, analizy rynku, analizy 

ekonomicznej oraz finansów poprzez:  

− dyskusje i debaty na temat bieżących problemów ekonomicznych, 

− prowadzone badania naukowe oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach 

naukowych, 

− współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami regionu. 

Opiekun Koła dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW  

dr Małgorzata Gasz 

Kontakt skneconomicus@gmail.com 

Strona Koła https://jg.ue.wroc.pl/studenci/2052/studenckie_kolo_naukowe_economicus.html 

Termin naboru nabór ciągły, należy wypełnić wniosek aplikacyjny online (wniosek dostępny na 

stronie Koła) 

 

Nazwa Koła Naukowe Koło Logistyczne „LOGRiT” 

Obszar działalności Logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, ekologistyka, analizy strategiczne 

sektorów, zarządzanie strategiczne, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i 

etycznych 

Opiekun Koła Dr Anna Baraniecka, Dr Jakub Marcinkowski, Katedra Zarządzania 

Strategicznego i Logistyki 

Kontakt e-mail: kolologistyczne@gmail.com, Anna.Baraniecka@ue.wroc.pl, 

Jakub.Marcinkowski@ue.wroc.pl   

Strona Koła https://pl-pl.facebook.com/LoGrit-Naukowe-Koło-Logistyczne-

178577415534026/ 

Termin naboru Każdy rok akademicki / listopad   

 

Nazwa Koła Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „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, dr Małgorzata Solarz 

Kontakt wojciech.krawiec@ue.wroc.pl, 600919269 lub Agnieszka Wis – Prezes 

agnieszka.wis@ue.wroc.pl 

Strona Koła http://kfir.ae.jgora.pl/index.php/dzialalnosc/2012-09-22-03-02-26 

Termin naboru Nabór ciągły 
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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-Durkalec, prof. UEW 

Kontakt o.znosko@gmail.com; agnieszka.sokolowska-durkalec@ue.wroc.pl 

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

Termin naboru Nabór 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, 

− integracja 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 hab. Piotr Gryszel, prof. UEW 

Kontakt piotr.gryszel@ue.wroc.pl 

Strona Koła  

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

 

Nazwa Koła Koło Naukowe SJO „Strefa Języków Obcych” 

Obszar działalności Celem głównym uczestnictwa w Kole Naukowym SJO „Strefa Języków Obcych” 

- sekcja dydaktyczna jest:  

- doskonalenie umiejętności tłumaczenia oryginalnych tekstów z zakresu 

ogólnego i ekonomicznego języka angielskiego,  

- interpretacja 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. 

Opiekun Koła Sekcja dydaktyczna – mgr Iwona Bożydaj-Jankowska,  

sekcja translatorska – mgr Magdalena Mucowska 

Prezes Agnieszka Wis 

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

Strona Koła  

Termin naboru Zgłoszenia  należy przesyłać mailowo. Nabór ma charakter ciągły. 
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Nazwa Koła Marketingowe Koło Naukowe  

Obszar działalności Celem działalności Marketingowego Koła Naukowego jest rozwój wiedzy z 

zakresu marketingu, integracja studentów o podobnych zainteresowaniach, 

stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju Członkom Koła, nawiązywanie i 

utrzymywanie współpracy w ramach uczelni i poza nią. 

Opiekun Koła dr Piotr Zawadzki  

Kontakt piotr.zawadzki@ue.wroc.pl  

Strona Koła https://www.facebook.com/mkn.ezit  

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