
 
  

“Przedsiębiorczość: praca, biznes, kariera” 
  
- studenci dzienni JSC (polskojęzyczni),  mieli uczestniczyć w zajęciach które 
odbywały się cały październik i listopad mijającego semestru w każdy wtorek wraz ze 
studentami z całego Wydziału Filologicznego. Zajęcia zakończyły się 29 listopada. 
Pisemne zaliczenie przedmiotu (test wiedzy z zakresu całego przerobionego materiału) 
odbędzie się w dwóch terminach  
Pierwszy termin : 7 lutego 2017 - I tura od godziny 9:00 do 9:45, II tura od godziny 
10:00 do 10:45  (sala wielka zachodnia IDiKS) 
Drugi termin : 23 lutego  od godziny 10:00 do 10:45 ( sala nr 3 w nowej bibliotece 
uniwersyteckiej) Jeśli z powodów niedopracowania organizacyjnego  studenci nie 
uczestniczyli w zajęciach a chcieliby nadrobić nieobecności, mogą uczestniczyć w 
zajęciach dla studentów niestacjonarnych; informacja poniżej. 
Materiał zajęciowy dla studentów dziennych dostępny jest na stronie głównej Wydziału 
Filologicznego (www.wfil.uni.wroc.pl) w zakładce przedsiębiorczość. 

- studenci dzienni JSC anglojęzyczni: zajęcia odbędą się 20 stycznia 2017 od 
godziny 9:00 do ok godziny 14:30 w sali nr 3 w nowej bibliotece UWr. Zajęcia te są 
zaplanowane zarówno dla studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. 
  
  

“Business Basics” 
  
- full-time Journalism and Social Communication Polish-speaking students: 
they were supposed to participate in Tuesday classes that took place throughout October 
and November, along with other students from the Faculty of Philology. Classes ended 
on November 29. Written test  (encompassing the knowledge conveyed during those 
classes) will be held on two alternative dates: 
  
1. February 7, 2017 - First round 9:00 to 9:45am 
                        - Second round 10:00 to 10:45am (wielka zachodnia IDiKS) 
  
2. February 23 - 10:00 to 10:45am (room 3 in the new university library) 
  
If for some reason, the students did not participate in the classes and would like to make 
up for the absence, they can attend classes for part-time students (see information 
below). 
  
Materials for full-time students are available on the home page of the Faculty of 
Philology: http://www.wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc:-praca-biznes-kariera 
  
  
- full-time Journalism and Social Communication English-speaking students: 
classes will be held on January 20, 2017 (Friday) from 9:00am to 2:30pm in room 3 in 
the new university library. 
  
  
 


