
Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera 
 
Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego 
stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na 
Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017 
 
Szanowni Państwo, 
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym 
roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) 
znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on 
odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach 
niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest 
obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do 
terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie 
możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego. 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi, które są dostępne 
poniżej oraz w Państwa Instytutach i Katedrze (w ramach przygotowanego planu zajęć). 
Terminy i miejsce prowadzenia zajęć 
 
STUDIA STACJONARNE 
 
Zajęcia odbywają się we wtorki: 4,11,18,25.10.2016, 8,22,29.11.2016 (terminy 
rezerwowe: 6 oraz 13.12.2016 r.) w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Ul. F. Joliot-Curie 15, sala Wielka Zachodnia (parter). 
I tura od godziny 8:00 do 9:30 
II tura od godziny 9:40 do 11:10 
Podział kierunków studiów do odpowiednich tur zajęciowych znajdą Państwo w swoich 
planach zajęć. 

 
 
STUDIA NIESTACJONARNE 
 
Zajęcia odbędą się 11.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 15:05,  
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Ul. F. Joliot-Curie 15, sala Wielka 
Zachodnia (parter). 
 
Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów 
praktycznych. Prowadzący zajęcia to praktycy rynku pracy, ubezpieczeń, spraw 
kadrowych i płacowych, specjaliści uczelnianego Biura Karier oraz reprezentanci 
sektora finansowego. Każde kolejne zajęcia mają odmienną tematykę, specyfikę i 
dynamikę przebiegu.  
 
WARUNKI ZALICZENIA 
 
Warunkiem zaliczenia zajęć na studiach stacjonarnych jest zaliczenie testu wiedzy, 
który zostanie przeprowadzony 7.02.2017 r.  oraz 21.02.2017 r. w podziale na tury 
zajęć zgodnym z planami (od 9:00 do 9:45 oraz od 10:00 do 10:45) i potrwa 45 min.  
Miejsce egzaminów : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. F. Joliot-
Curie 15, sala Wielka Zachodnia 
 
Warunkiem zaliczenia zajęć na studiach niestacjonarnych jest zaliczenie testu wiedzy. 
(termin egzaminu zostanie ustalony do końca października br.) 
 
 
 



STUDENCI WYJEŻDZAJĄCY NA PROGRAM ERASMUS 
 
Studenci którzy w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 wyjeżdżają na 
program Erasmus, proszeni są o kontakt mailowy w celu uzyskania informacji o 
terminie i sposobie zaliczenia przedmiotu.  
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 
Wszelkie sprawy organizacyjne związane z realizacją zajęć, zwykłym i eksternistycznym 
zaliczaniem przedmiotu, wpisy ocen do systemu USOS po zakończeniu cyklu zajęć oraz 
zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach (wyłącznie na podstawie udokumentowanej 
prowadzonej osobiście i zarejestrowanej imiennie na Wnioskującego działalności 
gospodarczej i/lub pełnienia funkcji kierowniczych udokumentowanych umową o pracę 
ze wskazaniem obowiązków), prowadzi wydziałowy koordynator przedmiotu. 
 
Mgr Kiliam Kaimer 
Wydział Filologiczny 
Kooredynator Wydziałowy ds.  „Przedsiębiorczość. Praca – biznes  – kariera” 
 
 
KONTAKT 

e-mail: przeds.wfil@uwr.edu.pl 
informacje będą aktualizowane również na stronie www.wfil.uni.wroc.pl 
 
KONSULTACJE: 
Biuro Koordynatora „Przedsiębiorczość. Praca – biznes  – kariera”   
Ul. Kręta 1-3, pok.21 
  
TERMINY KONSULTACJI: 
 
5.10.2016        10:00-12:00 
6.10.2016        14:00-15:30 
19.10.2016      10:00-12:00 
20.10.2016      14:00-15:30 
 
9.11.2016        10:00-12:00 
17.11.2016      14:00-15:30 
23.11.2016      10:00-12:00 
 
7.12.2016        10:00-12:00 
15.12.2016      14:00-15:30 
 
18.01.2017      10:00-12:00 
19.01.2017      14:00-15:30 
25.01.2017      10:00-12:00 
26.01.2017      14:00-15:30 
 
8.02.2017        10:00-12:00 
9.02.2017        14:00-15:30 
22.02.2017      10:00-12:00 
23.02.2017      14:00-15:30 
 
7.03.2017        10:00-12:00 
 

 

http://uwr.edu.pl/

