
Wrocław, 15 maja 2017 r. 
 

Rejestracja studentów WPAE na specjalności i przedmioty do wyboru 

realizowane w roku akademickim 2017/2018 na kierunku  

EKONOMIA- I stopień  

 studia niestacjonarne 
 Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram rejestracji studentów Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii na specjalności i  przedmioty do wyboru  realizowane w roku 

akademickim 2017/2018. 

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na stronę 

https://usosweb.uni.wroc.pl  

II rok  

TERMIN REJESTRACJI 

31 maja 2017 godz. 14:00 -  01 czerwca 2017  godz. 23:59 

semestr zimowy 
Student wybiera specjalność, wybierając specjalność: 

PRAWO W BIZNESIE  student wybiera w semestrze zimowym przedmiot w formie wykładu i 

ćwiczeń – Formy finansowania przedsiębiorstw; 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI student wybiera w semestrze zimowym przedmiot w formie 

wykładu – Zobowiązania podatkowe; 

semestr letni 
Student wybiera 1 przedmiot do wyboru realizowany w formie wykładu 

 

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

2. Zachowania organizacyjne  

 

 

TERMIN REJESTRACJI 

05 czerwca 2017 godz. 14:00 -  06 czerwca 2017  godz. 23:59 

 

Student , który wybrał specjalność PRAWO W BIZNESIE wybiera: 

 

Semestr zimowy 1 konwersatorium do wyboru 

1. Negocjacje w biznesie  

2. Kontrakty międzynarodowe 

 

Semestr letni 1 konwersatorium do wyboru 

1. Systemy biznesu elektronicznego  

2. Analiza rynku i konsumpcji 

 

Student , który wybrał specjalność RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI wybiera:  

 

Semestr zimowy - 1 konwersatorium do wyboru  

1. Biznes plan  

2. Audyt w  podmiotach gospodarczych 

 

Semestr zimowy - 1 wykład do wyboru 

1. Usługi finansowe  

2. Pieniądz w gospodarce 
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III rok 
 TERMIN REJESTRACJI 

31 maja 2017 godz. 14:00 -  01 czerwca 2017  godz. 23:59 

semestr zimowy  

Student wybiera 1 wykład do wyboru  

1. Zarzadzanie  zasobami ludzkimi 

2. Marketing relacji 

 

semestr letni 

Student wybiera 1 wykład do wyboru  

1. Elementy badań operacyjnych 

2. Procedury antykorupcyjne 

 

Student wybiera 1 wykład do wyboru   

1. Zarządzanie innowacjami w biznesie 

2. Inwestycje 

 

 

Student , który wybrał specjalność PRAWO W BIZNESIE wybiera: 

Semestr letni - 1 konwersatorium do wyboru 

1. Rynek walutowy 

2. Polityka antymonopolowa 

 

Semestr letni - 1 wykład do wyboru 

1. Giełdy w gospodarce 

2. Bezpieczeństwo na rynku finansowym 

 

Student , który wybrał specjalność RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI wybiera: 

Semestr zimowy - 1 wykład do wyboru 

1. Organizacja aparatu skarbowego 

2. Wstęp do controllingu 

 

Semestr letni - 1 wykład do wyboru 

1. Wykroczenia i przestępstwa podatkowe 

2. Sądowa kontrola podatków 

 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru, zostaną wpisani na przedmioty wskazane przez 

Dziekana  

Student, który nie dokona wyboru specjalności na zasadach określonych przez dziekana, 

realizuje przedmiot w ramach danej specjalności wskazany przez dziekana. Przedmiot 

wskazany przez dziekana staje się dla studenta przedmiotem obowiązkowy 

 

 


