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Spotkanie informacyjne w sprawie:
- zapisów na specjalności
- zapisów na seminaria dyplomowe

30  marca 2022 r.
1 kwietnia 2022 r.



Informacje podstawowe

ZAPISY NA SPECJALNOŚCI 
Pismo Okólne nr 6/2022 Dziekana Filii z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zasad 
zapisów na seminaria dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2022/2023 na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na 
kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze.

ZAPISY NA SEMINARIA 
Pismo Okólne nr 5/2022 Dziekana Filii z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zasad i 
terminów zapisów na specjalności oferowane na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 dla studentów Filii w 
Jeleniej Górze

https://jg.ue.wroc.pl/p/pracownicy/komunikaty_i_informacje_dziekana_filii/2022/pismo_okolne_nr_6_2022_dziekana_filii.pdf
https://jg.ue.wroc.pl/p/pracownicy/komunikaty_i_informacje_dziekana_filii/2022/pismo_okolne_nr_5_2022_dziekana_filii.pdf




Oferowane specjalności

a) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku
Ekonomia biznesu i finanse:

− Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG),
− Ekonomia miasta i regionu (EMiR),
− Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF);
a) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku

Zarządzaniew nowoczesnej gospodarce:
− Logistyka międzynarodowa (LM) ,
− Menedżer jakości i środowiska (MJiŚ),
− Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL),
− Marketing i komunikacja w biznesie (MiKwB);

Specjalności oferowane dla studentów I stopnia.



Oferowane specjalności

a) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 1, studia II stopnia w ramach kierunku
Ekonomia biznesu i finanse:

− Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG),
− Analityk biznesu (AB),
− Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących (RiFPG);
a) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 1, studia II stopnia w ramach kierunku

Zarządzaniew nowoczesnej gospodarce:
− Menedżer logistyki i łańcucha dostaw (MLiŁD),
− Menedżer procesów (MP),
− Menedżer marketingu (MM),
− Zarządzanie kapitałem intelektualnym (ZKI).

Specjalności oferowane dla studentów II stopnia.



Zapisy na specjalności - prezentacje specjalności



Liczby grup specjalnościowych



Harmonogram zapisów – studia stacjonarne
Etap pierwszy - 25.04.2022 r. godz. 8:00 do dnia 26.04.2022 r. godz. 13:00.
Student wskazuje jedną preferowaną specjalność.

27.04.2022 r. – dzień przeznaczony na ewentualną turę dodatkową;

Etap drugi - 28.04.2022 r. godz. 8:00 do dnia 29.04.2022 r. godz. 13:00.
Student zapisuje się na specjalność wskazaną w pierwszym etapie (zgodność 
preferencji pierwszego i drugiego etapu zostanie zweryfikowana).  
W przypadku, gdy specjalność preferowana przez studenta w pierwszym etapie nie 
przeszła do etapu drugiego, student zapisuje się na specjalność alternatywną.

Harmonogram zapisów – studia niestacjonarne
Zapisy na specjalności na studiach niestacjonarnych odbywają się:
od dnia 23.04.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 24.04.2022 r. do godz. 20:00
Uruchomiona zostanie specjalność najczęściej wskazywana przez studentów. 

Zapisy na specjalności odbywają się przez system USOSweb !!!



- w przypadku jednej grupy, uruchamiana jest specjalność najczęściej
wskazywana przez studentów,

- w przypadku dwóch grup, uruchamiane są dwie specjalności najczęściej
wskazywane przez studentów.

Uwaga - jeżeli zainteresowanie daną specjalnością przekroczy limit miejsc, o
kwalifikacji decyduje średnia ocen uzyskana przez studenta:
a) na studiach I stopnia – w semestrach od pierwszego do trzeciego włącznie,
b) na studiach II stopnia – w semestrze pierwszym.

Studenci, którzy nie dokonali zapisu na specjalność zgodnie z określonymi zasadami, 
zostaną przypisani administracyjnie do specjalności, w których pozostały wolne miejsca.

Zasady uruchamiania grupy specjalnościowej

Ostateczne listy grup specjalnościowych zostaną ogłoszone nie później niż 6 maja 2022 r.



Pytania studentów?



Zapisy na seminaria dyplomowe

Student wybiera promotora oferującego zakres tematyczny seminarium zgodny z 
kierunkiem studiów, korzystając z wykazu promotorów zamieszczonego na stronie Filii 
w zakładce „Studenci – Seminaria dyplomowe rozpoczynające się od roku 
akademickiego 2022/2023”.

Jak wybrać promotora? Czym się kierować?

Pracownicy mają limity przyjęć do grupy seminaryjnej:
a) Profesorowie i doktorzy habilitowani: 5 osób (stacjonarni; niestacjonarni; I stopień, II stopień)
b) Doktorzy: 2 osoby (stacjonarni; niestacjonarni; I stopień, II stopień)



Zapisy na seminaria dyplomowe - ważne daty i terminy

Od 20 kwietnia 2022 r. 

Od 12 maja 2022 r. do 15 maja 2022 r.

Do 27 kwietnia 2022 r. 
Ogłoszenie szczegółowych terminów i tur zapisów w
systemie USOSweb, z uwzględnieniem średnich ocen
studentów.

Do drugich zajęć seminaryjnych 
pierwszego semestru

Możliwy wniosek o zmianę promotora do
Prodziekana (o ile Promotor ma miejsce!!).

W zakładce „Studenci – Seminarium dyplomowe 
rozpoczynające się od roku akademickiego 2022/2023” 

znajdzie się wykaz promotorów i zakres tematyczny 
seminariów dyplomowych dla poszczególnych kierunków, 

poziomów i form studiów.

Zapisy na seminaria dyplomowe przez system 
USOSweb. 



Przykładowy podział na tury wg średnich ocen



Tury zapisów – STARE!!!!! (tylko poglądowo)

Właściwe zapisy od 12 maja 2022 r. do 15 maja 2022 r.



Pytania studentów?

Prodziekan Filii administracyjnie przydziela do grupy 
seminaryjnej studentów, którzy w ustalonym terminie nie 

wybiorą promotora. 


