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II rok studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych pierwszego stopnia 

W programie studiów znajduje się przed-
miot: Rynek pracy. Przedmiot jest obowiąz-
kowy, zajęcia organizowane są dla całego 
Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa 
spotkania merytoryczne i jedno spotkanie 
zaliczeniowe.

grupa I
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
komunikacja wizerunkowa, judaistyka, filologia 
czeska, filologia indyjska i kultura Indii, filologia 
klasyczna i kultura śródziemnomorska, 
filologia klasyczna, filologia rosyjska, filologia 
serbska i chorwacka, filologia dalekowschod-
nia, ukrainistyka z anglistyką, informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie 
cyfrowe i sieciowe, studia środkowo-wschod-
nioeuropejskie, kultura i praktyka tekstu, 
niderlandystyka

grupa II
filologia angielska, filologia francuska, filologia 
germańska, filologia hiszpańska, italianistyka, 
filologia polska, Kolegium Międzyobszarowych 
Studiów Indywidualnych 

GRUPY STUDIA STACJONARNE

grupa I
filologia angielska, filologia germańska, 
filologia polska, publikowanie cyfrowe i 
sieciowe

grupa II
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
komunikacja wizerunkowa

GRUPY STUDIA NIESTACJONARNE



HARMONOGRAM SPOTKAŃ

G1
spotkanie
26 października 
9 listopada 

Budynek D, WPAiE sala 3D
ul Uniwersytecka 7-10                                              
Godziny zajęć 8:00-13:15

zaliczenie (I termin) 
23 listopada 

Budynek D, WPAiE sala 3D
ul Uniwersytecka 7-10                                              
Godzina 09:00

zaliczenie (II termin)
25 stycznia 2019

IDiKS s.Wielka Zachodnia
ul. F. Joliot-Curie 15
Godzina 8:30

G2
spotkanie
26 października 
9 listopada  

Budynek D, WPAiE sala 3D
ul Uniwersytecka 7-10                                                 
Godziny zajęć 14:00-19:15

zaliczenie (I termin) 
23 listopada 

Budynek D, WPAiE sala 3D
ul Uniwersytecka 7-10                                                 
Godzina 10:30

zaliczenie (II termin)
25 stycznia 2019

IDiKS s.Wielka Zachodnia
ul. F. Joliot-Curie 15
Godzina 8:30

G1
spotkanie 
27 października 

IDiKS s.Wielka Zachodnia
ul. F. Joliot-Curie 15
Godziny zajęć 9:00-16:15

zaliczenie
Zgodnie z planem zajęć

G2
spotkanie 
28 października 

IDiKS s.Wielka Zachodnia
ul. F. Joliot-Curie 15
Godziny zajęć 9:00-16:15

zaliczenie
Zgodnie z planem zajęć

studia stacjonarne

studia niestacjonarne



CO WARTO WIEDZIEĆ (POZA TYM, ŻE WSZYSTKO)?

____jeśli do 20 listopada 2018 r. 
przedmiot nie znajdzie się na Twoim 
koncie w USOS, trzeba skontaktować 
się mailowo z koordynatorem przedmiotu 
(przeds.wfil@uwr.edu.pl) z prośbą 
o podpięcie przedmiotu;

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

____jeśli reaktywujesz się na studia 
i po 20 listopada 2018 r. przedmiot nie 
znajdzie się na Twoim koncie w USOS, 
trzeba się skontaktować mailowo 
z wydziałowym koordynatorem przedmio-
tu (przeds.wfil.uni.wroc.pl);

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

____możesz ubiegać się o zwolnienie 
z przedmiotu, jeśli ukończyłeś studia 
o profilu ekonomicznym (bankowość 
i finanse, marketing i zarządzanie), 
a zakres realizowanych przedmiotów 
na studiach ekonomicznych będzie 
pokrywał się z zakresem tematycznym 
przedmiotu „Rynek pracy” (weryfikacja 
na podstawie suplementu do dyplomu), 
lub prowadzisz co najmniej od roku 
własną działalność gospodarczą i zatrud-
niasz co najmniej jedną osobę (umowa 
o pracę);

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

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


