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II i III rok studiów niestacjonarnych
pierwszego stopnia 

Przedmiot jest obowiązkowy, zorganizowa-
ny dla całego Wydziału Filologicznego 
(to korzystne, sam zobaczysz). Czeka nas 
jedno spotkanie merytoryczne.
Zajęcia będą prowadzone przez specjali-
stów - praktyków przedsiębiorczości, rynku 
pracy, prawa pracy, trenerów biznesu 
i komunikowania w organizacji.
Aktywne uczestnictwo w całych zajęciach 
(weryfikowane przez prowadzących) 
będzie gwarantowało pozytywną ocenę.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

R2
spotkanie
02.12.2017 (sobota)
09:00—16:00
—
Wydział Chemii
ul. Joliot-Curie 14
sala: II CDEF 

spotkanie
03.12.2017 (niedziela)
09:00—16:00
—
IDiKS
ul. Joliot-Curie 15
sala: Wielka Zachodnia

R3

CO WARTO WIEDZIEĆ (POZA TYM, ŻE WSZYSTKO)?

____jeśli do 20 października 2017 r. 
przedmiot nie znajdzie się na Twoim 
koncie w USOS, trzeba się skontaktować 
mailowo z Dziekanatem 
(beata.wawer@uwr.edu.pl) 
z prośbą o podpięcie przedmiotu;

____jeśli bierzesz udział w programie 
Erasmus+, po powrocie z wymiany 
trzeba się skontaktować mailowo 
z wydziałowym koordynatorem 
przedmiotu (przeds.wfil@uwr.edu.pl);

____jeśli reaktywujesz się na studia i po 20 
października 2017 r. przedmiot nie 
znajdzie się na Twoim koncie w USOS, 
trzeba się skontaktować mailowo 
z Dziekanatem (beata.wawer@uwr.edu.pl) 
z prośbą o podpięcie przedmiotu 
i z wydziałowym koordynatorem przed-
miotu (przeds.wfil@uwr.edu.pl);

____możesz ubiegać się o zwolnienie 
z przedmiotu, jeśli ukończyłeś studia 
o profilu ekonomicznym (bankowość 
i finanse, marketing i zarządzanie) 
lub prowadzisz co najmniej od pół roku 
własną działaność gospodarczą i zatrud-
niasz co najmniej jedną osobę;

____możesz ubiegać się o przepisanie 
oceny pod zwykłymi warunkami: przed-
miot o takiej samej nazwie, wymiarze 
godzin, realizowany na tym samym 
stopniu studiów;

____terminy i miejsce konsultacji wydziało-
wego koordynatora przedmiotu znajdziesz 
na stronie www.wfil.uni.wroc.pl zakładka 
dla studenta/przedsiębiorczość;

____pytania dotyczące przedmiotu kieruj 
do koordynatora wydziałowego drogą 
elektroniczną (przeds.wfil@uwr.edu.pl) 
lub przyjdź na konsultacje w wyznaczo-
nych terminach (www.wfil.uni.wroc.pl 
zakładka dla studenta/przedsiębiorczość).


