
Wrocław, 20 września 2017 r. 

 

Rejestracja studentów WPAE na przedmioty do wyboru realizowane w roku akademickim 

2017/2018 na kierunku BBA BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 

  
Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram rejestracji studentów Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii na 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  

 I stopień, I rok - studia stacjonarne 

 

semestr zimowy: 

 

 student wybiera 2 przedmioty realizowany w formie wykładu i ćwiczeń: 

1. Economic Policy (Polityka ekonomiczna) 

2. European Integration (Integracja europejska) 

3. Argumentation and Critical Thinking  (Argumentacja i krytyczne myślenie) 

4. Contemporary Legal Cultures (Współczesne kultury prawne) 

 

semestr letni: 

 

 student wybiera 2 przedmioty realizowany w formie wykładu i ćwiczeń: 

1. Private International Law (Prawo prywatne międzynarodowe) 

2. Economy of the EU (Ekonomia UE) 

3. Economic Logic (Logika dla ekonomistów) 

4. Fundamentals  of Financial Arythmetics (Podstawy arytmetyki finansowej) 

 

TERMIN REJESTRACJI 

2 października 2017 r godz. 12:00 - 4 października 2017 r godz. 23:59 

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

 

Enrollment for elective courses on BBA BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION on the 

Academic Year 2017/2018 

 

Please be advised that the following schedule for enrollment for elective courses on BBA. 

International and European Law on the Academic Year 2017/2018 has been set: 

 

Courses are available for scheduling online via https://usosweb.uni.wroc.pl  

 

Winter Semester 

 

Students select two of four courses with classes and lectures from the following: 

 

1. Economic Policy (Polityka ekonomiczna) 

2. European Integration (Integracja europejska) 

3. Argumentation and Critical Thinking  (Argumentacja i krytyczne myślenie) 

4. Contemporary Legal Cultures (Współczesne kultury prawne) 

Summer Semester 

 

Students select two of four courses with classes and lectures from the following: 

1. Private International Law (Prawo prywatne międzynarodowe) 

2. Economy of the EU (Ekonomia UE) 

3. Economic Logic (Logika dla ekonomistów) 

4. Fundamentals  of Financial Arythmetics (Podstawy arytmetyki finansowej) 

 

Registration schedule 

 

October 2 nd 2017, 12PM – October 4th 2017, 11.59PM 

 

Students who fail to enroll within provided timeframe will be automatically enrolled by Dean’s 

decision   

https://usosweb.uni.wroc.pl/
https://usosweb.uni.wroc.pl/

