
„Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” - obowiązkowy przedmiot dla studentów I roku 
studiów drugiego stopnia  na wszystkich trybach studiów.  

Zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” będą realizowane w 
semestrze letnim 2022/2023 wyłącznie w formie e-learningowej. Przedmioty pojawią się na 
Państwa koncie USOSweb 15 marca 2023 r.  
 
W drugiej połowie marca udostępnione zostaną nagrane wykłady oraz inne materiały e-
learningowe. Studenci zapoznają się z materiałem samodzielnie. Link do materiałów zostanie 
przesłany drogą mailową na Państwa skrzynki uniwersyteckie. W dniach 2.06-5.06. zostanie 
przeprowadzone zaliczenie z przedmiotu w formie testu online. 
 
Informacja dotycząca zapisów na przedmiot 
 
– Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych 
 
Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 20.04.2023 r. W przypadku braku 
zapisu na przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z 
Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.04.2022 r.) 
 
– Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych 
 
W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj. dopisaniem do grup, podpięciem 
przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią 
Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.04. 2023 r.) 
 
Informacja dotycząca przepisywania ocen 

 W celu przepisania oceny przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” proszę 
przesłać poniższe dokumenty do koordynatora przedmiotu dr Ewy Baszak-Glebow: 
ewa.baszak@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (25.03.2022 r.) 
 
– wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału 
Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/ – kartę przebiegu 
studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu 
„Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” 
 
– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” 

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera będą 
udostępniane na stronie Wydziału Filologicznego (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/) 
oraz na stronach poszczególnych instytutów. 

 

 

 

 



Entrepreneurship. Work, Business, Career" – obligatory subject for first-year students of 
second-cycle studies in all study modes.  

Classes in the subject "Entrepreneurship. Work, business, career" will be implemented in the 

summer semester 2022/2023 exclusively in e-learning form. The subjects 

will appear in your USOSweb account on 15 March 2023.  

In the second half of March, recorded lectures and other e-learning materials. Students will 
familiarise themselves with the material independently. A link to the material will be emailed 
to your university inbox. On 2.06 - 5.06. there will be a course credit conducted in the form 
of an online test. 

Information on enrolling in the course 

- First-year students of full-time and part-time MA programmes 

part-time 

Verification of subjects in USOSweb accounts until 20.04.2023. In the case of 

No enrolment in the subject "Entrepreneurship. Work, business, career" - please 

contact Ms Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl by the deadline 

deadline (20.04.2022) 

- Second-year full-time and part-time master's students 

In matters related to re-sitting credits, i.e. being added to groups, joining the 

the course "Entrepreneurship. Work, business, career - please contact 

Ms Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl by the deadline (20.04. 

2023 r.) 

Information concerning the transcription of grades 

 In order to transcribe the grades of the course "Entrepreneurship. Work, business, career", 
please send the following documents to the course coordinator Dr Ewa Baszak-Glebow: 
ewa.baszak@uwr.edu.pl by the the deadline (25.03.2022) 

- a completed application for the recognition (rewriting) of a grade, which is available on the 

the website of the Faculty of Philology 

http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/ - course of study card 

(generated from USOS), which indicates the passing grade for the course in 

"Entrepreneurship. Work, business, career" 

- syllabus of a previously passed course in "Entrepreneurship. Work, Business, 

Career" 



Details concerning the implementation of the subject Entrepreneurship. Work, business, 
career will be made available on the website of the Faculty of Philology 

(http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/) and on the websites of the individual 

institutes. 

 

 


