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WYDZIAŁ PRAWA,
ADMINISTRACJI I EKONOMII

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego należy do najstarszych i najlepszych
w Polsce. Historia i tradycja sięgająca XIX wieku, połączone
z doskonałymi warunkami i możliwościami n auczania
skutkują od lat utrzymywaniem się Wydziału w ścisłej
czołówce ogólnopolskich rankingów. Studiuje tu kilka
tysięcy studentów, a chęć podjęcia nauki co roku deklaruje
wielu maturzystów z Polski, Europy i całego świata.
Oferta dydaktyczna jest dynamicznie dostosowywana
do wymagań rynku pracy, a na kierunkach uruchamiane
są nowe, atrakcyjne i unikalne specjalności.

Zgodnie z wydanym w dniu 16 października 2017 r. przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych komunikatem w przedmiocie
ogłoszenia wyników kompleksowej oceny jakości działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, uzyskał kategorię A.

Na przestrzeni lat Wydział kilkukrotnie zmieniał nazwę,
co oddawało rzeczywistość naukowo-dydaktyczną, a
także nastawienie władz państwowych do nauk prawnych
i ekonomicznych. W obecnej strukturze ukonstytuował się
w 2001 roku, a jego nazwa – Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii – odpowiada kształceniu we wszystkich tych
dyscyplinach. Studenci aktywnie uczestniczą w wymianie
naukowej w ramach takich programów jak MOST i ERASMUS+.
Studenci działający w kołach naukowych biorą udział
w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach
naukowych.
Dla wyróżniających się absolwentów z tytułem magistra,
zamierzających uzyskać stopień naukowy doktora nauk
prawnych albo nauk o administracji, funkcjonuje od kilku lat
studium doktoranckie. Osobom z wyższym wykształceniem
Wydział oferuje szerokie możliwości zdoobywania wiedzy
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów
podyplomowych. Ofertę Wydziału uzupełniają kursy
dokształcające i szkolenia.
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PRAWO

ADMINISTRACJA

EKONOMIA

KRYMINOLOGIA

BB.A. BACHELOR OF BUSINESS
AND ADMINISTRATION

JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE (3-LETNIE)

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE (3-LETNIE)

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE (3-LETNIE)

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE (3-LETNIE)

studia stacjonarne

studia stacjonarne i niestacjonarne - zaoczne

studia stacjonarne i niestacjonarne - zaoczne

studia niestacjonarne - zaoczne

studia stacjonarne (w j. angielskim)

SPECJALNOŚCI:
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja europejska, Samorząd
terytorialny, Administracja sektora publicznego

SPECJALNOŚCI:
Prawo w biznesie, Prawo podatkowe, Finanse i rachunkowość,
Ekonomia innowacji, Gospodarka Światowa

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE (2-LETNIE)

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE (2-LETNIE)

JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

studia stacjonarne i niestacjonarne - zaoczne

studia stacjonarne i niestacjonarne - zaoczne

studia niestacjonarne - zaoczne

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH:
Administracja usług publicznych, Administracja bezpieczeństwa
wewnętrznego, Gospodarka mieniem publicznym, Administration
in International Organizations (studia w j. angielskim), Administracja
penitencjarna i służba kuratorska, Doradztwo podatkowe i podatki

SPECJALNOŚCI:
Prawo w biznesie, Doradztwo podatkowe, Finanse i rachunkowość,
Ekonomia i społeczeństwo, Gospodarka światowa, Master Managerial
Economics (studia stacjonarne w j. angielskim)

JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-LETNIE)
studia niestacjonarne - wieczorowe

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH:
Administracja usług publicznych, Administracja bezpieczeństwa
wewnętrznego, Gospodarka mienia publicznego, Administracja
penitencjarna i służba kuratorska, Doradztwo podatkowe i podatki

SPECJALNOŚCI:
Business, Finance, Governance

KONSULTING PRAWNY
I GOSPODARCZY

LL.M. INTERNATIONAL
AND EUROPEAN LAW

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE W ZAKRESIE

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE (2-LETNIE)

GAŁĘZI PRAWA WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM
EKONOMICZNYM (2-LETNIE)

studia niestacjonarne - zaoczne

STUDIA PROWADZONE SĄ W TRYBIE
STACJONARNYM I NIESTACJONARNYM
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studia II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
SPECJALNOŚCI:
Modern Human Rights Law, International Business Law

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu z obu
uniwersytetów.
WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.WPAE.UNI.WROC.PL
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Studenci oraz absolwenci Wydziału mają możliwość
zdobywania dalszej wiedzy, umiejętności i kompetencji
w ramach prowadzonych studiów podyplomowych,
kursów dokształcających, szkoleń, a także studiów
doktoranckich.

Na Wydziale żywo rozwija się studenckie życie naukowe

WPAE ma zaawansowany i ciągle doskonalony system

studenckich kół naukowych, których na Wydziale jest prawie

i Ekonomii jest nowoczesna, szeroka i urozmaicona.
zapewnienia jakości kształcenia.

i samorządowe: wielu studentów uczestniczy w pracach
30.

się na aplikacje prawnicze oraz podejmuje pracę
w jednostkach administracji publicznej (szczebla
centralnego i lokalnego), bankach oraz innych
instytucjach sektora prywatnego. Studenci Wydziału
mają możliwość łączenia studiów prawniczych,
administracyjnych czy ekonomicznych dzięki dogodnej

WPAE zajmuje co roku miejsca w ścisłej czołówce

Uczelnia

kształcenie najlepszych studentów w kraju.

w Berlinie, Uniwersytet Paris - Dauphine, Chicago - Kent

rankingów uczelni wyższych, potwierdzając tym samym

współpracuje

z

dużymi

ośrodkami

akademickimi takimi jak: Uniwersytet Humboldta
College of Law, Uniwersytet Autonoma w Madrycie,
Uniwersytet w Salzburgu.

Studenci Wydziału mają możliwość odbywania praktyk
ciekawych miejscach w kraju i za granicą.

Wydział posiada łatwy dostęp do nowoczesnych rozwiązań

informatycznych m.in. korzysta z ciągle rozwijanego
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Od ponad 55 lat czytelnikom - studentom

i pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
czytelnikom spoza uczelni służy Biblioteka Wydziału

Prawa, Administracji i Ekonomii im. Profesora Kazimierza

Orzechowskiego Główny trzon zbioru Biblioteki stanowi
polska i zagraniczna literatura prawnicza, dotycząca
w szczególności prawa państwowego, zasad tworzenia

i administracyjnego, kryminologii, kryminalistyki

w

języku

angielskim,

np.

2-letnie

studia

magisterskie Administration in International
Organizations, 2-letnie studia magisterskie LL.M.
studia magisterskie Master Managerial Economics.

pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym

akademickiego 2011/2012 funkcjonuje elektroniczny indeks.

Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Polsko-

pełni eksponowane funkcje w organach władzy

Biuro Obsługi Studenta - www.bos.wpae.uni.wroc.pl

mają charakter uzupełniający, trwają cztery semestry

Wydział zatrudnia ponad 200 wysoko wykwalifikowanych

wprowadza elementy e-learningu. Od sesji zimowej roku

kilkudziesięciu profesorów. Wielu spośród nich

W roku akademickim 2013/2014 rozpoczęło działalność

-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Studia

rewidentów.

dysponuje też dostępem

do 50 stanowisk terminalowych i do 2 pracowni

Niektóre specjalności prowadzone są wyłącznie

powstała w ramach współpracy z Wydziałem Prawa

kancelarie prawne oraz doradców podatkowych i biegłych

do Internetu. Wydział

prawa i postępowania cywilnego, karnego

Na Wydziale działa Szkoła Prawa Niemieckiego, która

centralnym, regionalnym i lokalnym, a także prowadzi

Wydziału istnieje bezprzewodowy i bezpieczny dostęp

prawa, organizacji i stosunków międzynarodowych,

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), a także

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na szczeblu

sieciową, dzięki której w każdym miejscu na terenie

konstrukcji programów kształcenia.

International and European Law oraz 2-letnie

studenckich m.in. na obozach naukowych w wielu

Wydział ma dobrze zorganizowaną infrastrukturę

informatycznych.

Wysoki odsetek absolwentów Wydziału co roku dostaje
Oferta dydaktyczna Wydziału Prawa, Administracji

DLACZEGO WPAE?

DLACZEGO WPAE?

i kończą się uzyskaniem Certyfikatu Prawa Niemieckiego.

i psychiatrii sądowej. Gromadzone jest również

piśmiennictwo dotyczące ekonomii, integracji

europejskiej, nauk politycznych, historii państwa,
filozofii, socjologii i psychologii.

Biblioteka prenumeruje bazy danych : Legalis, Polska

Bibliografia Prawnicza, Inforlex oraz Lex. Posiada dostęp
do serwisów EMIS oraz Ibuk Libra oraz do istotnych baz
i serwisów zagranicznych.

Na wszystkich kierunkach niektóre zajęcia prowadzone
są w językach obcych - angielskim, francuskim,
hiszpańskim, rosyjskim lub niemieckim.

Podobnie funkcjonują inne szkoły np. Prawa Francuskiego,
Niemieckiego, Hiszpańskiego, Amerykańskiego oraz
Austriackiego.
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DLACZEGO
WARTO STUDIOWAĆ
WE WROCŁAWIU?

OTWARTOŚĆ, OPTYMIZM, ROZWÓJ I PIĘKNA ARCHITEKTURA!
Jest wiele kierunków, które można obrać przy wylocie

W stolicy Dolnego Śląska co chwilę organizowane

obiera swój kurs na Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin…

festiwale muzyczne, teatralne, filmowe czy literackie.

W czołówce najczęściej wybieranych miast znajduje się

Festiwal Nauki, Dni Fantastyki, Noc Muzeów czy huczne

z rodzinnego gniazda. Mnóstwo młodych dorosłych

przede wszystkim Wrocław — co roku około 120 tysięcy
nowych studentów rozpoczyna tu swój rok akademicki.
Co takiego ma w sobie to miasto, że działa jak magnes?
Z pewnością ogromną rolę gra tutaj wysoki poziom
edukacji w szkołach wyższych — Uniwersytet Wrocławski
znajduje się od wielu lat w pierwszej dziesiątce Rankingu
Uczelni Akademickich. Uczelnie nie skupiają się jedynie na
przekazywaniu wiedzy książkowej — duży nacisk kładziony
jest również na praktyczne przygotowanie studenta do
wykonywania zawodu.
Na Dolnym Śląsku rynek pracy jest rozbudowany i bogaty
w wiele możliwości. W tym obszarze miasto jest bardzo
przychylne studentom. W trakcie studiów bez problemu
można znaleźć dodatkowe zatrudnienie, niekoniecznie
w branży zawodowej — w sklepie, kawiarni czy
restauracji. W dłuższej perspektywie rozwoju pracodawcy
chętnie przyjmują na praktyki czy płatne staże studentów
z kierunków związanych z oferowanym stanowiskiem.
Studia przez wielu nazywane są jednym z najlepszych
okresów w życiu. Pierwsze kroki stawiane w tym kierunku
zasługują więc na dobrą oprawę, a taką zdecydowanie
zapewnia Wrocław - miejsce nazywane jednym

Wrocław przyciąga nie tylko wizją wykształcenia czy
lukratywnego etatu. Całe miasto tętni życiem kulturalnym
- nie bez powodu zyskało miano Europejskiej Stolicy Kultury.
Działa tutaj wiele instytucji artystycznych: teatry, kina
studyjne, muzea, galerie sztuki, centra kultury itp.

są przeróżne wydarzenia. Cyklicznie odbywają się
Co roku aranżowane są takie imprezy jak Dolnośląski
Juwenalia. Nie ma tu weekendu bez koncertu czy imprezy
klubowej. Z całego wachlarza różnorodności każdy wybierze
coś dla siebie. Miasto pełne jest kawiarni, klubów, pubów
i restauracji. Ogromną przyjemność sprawia
zarówno poznawanie nowych miejsc, jak i wracanie
do

tego

Wrocław

jednego,
jest

wyjątkowego,

rozległym,

lecz

ulubionego.
doskonale

skomunikowanym miastem. Są tu 22 linie tramwajowe,

prawie 100 linii autobusowych (w tym autobusy
pospieszne, podmiejskie czy nocne).

Na dalszych odcinkach miejskich możliwe jest również
poruszanie się koleją, natomiast na bliższych — bezpłatnym
Wrocławskim Rowerem Miejskim - na całe miasto przypada
720 bicykli, które można odebrać z 70 stacji w różnych
punktach.
Wrocław to miasto tętniące studenckim życiem codziennie na jego ulicach spiesznym krokiem mijają
się setki młodych ludzi. Są takie miejsca, gdzie ich ścieżki się
przecinają. W tym informatorze pokażemy Wam te punkty,
do których prowadzi większość dróg. Koniecznie trzeba
odwiedzić je i poznać, by jeszcze lepiej poczuć magię tego
pięknego miasta.

z najbardziej „,studenckich” miast w Polsce!
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OSTRÓW TUMSKI

HALA STULECIA I PERGOLA

Ostrów Tumski to najstarsza część Wrocławia —

Hala Stulecia to zdecydowanie jeden z najbardziej

magiczne, spowite legendami miejsce w samym
sercu miasta, nad którym górują dwie wieże gotyckiej
Archikatedry św. Jana Chrzciciela. To wyłożona
kocimi łbami przestrzeń, gdzie gdzie podczas spaceru
pomiędzy wykładami nieświadomie zwalnia się

charakterystycznych punktów na mapie nie tylko
Wrocławia, ale i całej Europy. Zaprojektowana przez
wybitnego architekta Maxa Berga powstała w latach
1911-1913. W założeniu miała służyć mieszkańcom stolicy
Dolnego Śląska oraz gościom odwiedzającym miasto —

kroku.

założenia te zostały spełnione i utrzymywane są do dziś.

Jeśli zwolni się wystarczająco, uda się dostrzec bajkową

Wielofunkcyjny charakter Hali umożliwia realizację

historię — co chwilę można natrafić na legendę.

przeróżnych inicjatyw — od kongresów i konferencji, przez

Takim tajemniczym elementem jest na przykład

targi, koncerty, wystawy, aż do wydarzeń sportowych.

rzeźba głowy krzyczącego człowieka na południowej

Wpisanie budowli w 2006 roku na Listę Światowego

ścianie katedry. Można również natknąć się na historie

Dziedzictwa UNESCO podkreśliło rangę obiektu na

miłosne — na Ostrów prowadzi most Tumski opatulony

RYNEK

NARODOWE FORUM MUZYKI

SKY TOWER

Rynek to serce Wrocławia. Tutaj najmocniej tętni życie

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Sky Tower to ponad dwustumetrowy drapacz chmur

kulturowej arenie międzynarodowej. Hala Stulecia

- zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

kłódkami założonymi przez zakochanych. Przychodzą

usytuowana jest w bardzo przyjemnej okolicy — w jej

W ciągu dnia promienie słońca oświetlają późnogotycki

Instytucja koordynuje wiele cyklicznych wydarzeń,

tu pary, które zatrzaskują kłódkę na przęśle mostu,

bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Szczytnicki

ratusz oraz okalające go kamienice. Na charakterystycznym

a pod swoimi muzycznymi skrzydłami skupia zespoły

a klucz wrzucają do rzeki. Klimat tego miejsca tworzą

oraz Ogród Japoński. Sam budynek okolony jest

kamiennym bruku artyści rozkładają swoje prace, których

instrumentalne i wokalne. Budynek NFM znajduje się

Gdy dzień jest mglisty wydaje się, że cały Sky Tower

też ludzie — możemy tu spotkać ulicznych grajków,

pergolą, a obok znajduje się ogromna fontanna, której

kunszt doceniany jest przez przechodniów. W tym samym

na placu Wolności, w bliskim sąsiedztwie Rynku. Gmach

rozpływa się w chmurach i znika. Na czterech dolnych

a o zmroku latarnik w czarnej pelerynie zapala 103

przepełnione światłem, kolorem oraz dźwiękiem pokazy

miejscu swój sprzęt rozkładają uliczni muzycy. Są tu gitary

mieści w sobie cztery sale koncertowe - główną z miejscami

kondygnacjach usytuowana jest galeria handlowa wraz

latarnie gazowe, które gasi o świcie. Ostrów Tumski

multimedialne zapierają dech w piersiach. Zielony teren

elektryczne, bębny, jest saksofon, są skrzypce... Od muzyki

dla 1800 gości oraz trzy kameralne mieszczące od 250

z klubem bilardowo-snookerowym, kręgielnią, siłownią

pełen jest niesamowitych legend oraz historii,

wokół Hali Stulecia przez większość dni w roku tętni

i ulicznego hałasu drżą ulotne, kolorowe bańki mydlane,

do 450 osób na widowni. Ponadto w obiekcie znajdują się

oraz kompleksem restauracyjnym. Na przedostatnim,

które warto poznać — zobaczyć, przeczytać, usłyszeć.

życiem — na trawie wylegują się studenci z książkami

puszczane przez mydlanych czarodziei. Są tu również

studia nagrań, sale prób, pomieszczenia konferencyjno-

49. piętrze znajduje się punkt widokowy, z którego można

prawdziwi czarodzieje - sztukmistrzowie, którzy potrafią

biurowe oraz przestrzeń wystawiennicza. Budynek tętni

oglądać ogromną część miasta. Budynki z wysokości dwustu

oczarować publikę autorskim trikiem oraz błyskotliwym

życiem nie tylko w obrębie swoich czterech ścian - na placu

metrów wyglądają jak miniatury, które można bez problemu

żartem. W Rynku ludzie współistnieją razem z miejscem

Wolności z wykorzystaniem bryły NFM organizowane są

złapać w dłoń. Warto wjechać windą na przedostatnie

i wspólnie tworzą atmosferę tętniącego życiem serca

wydarzenia multimedialne połączone często z projekcjami,

piętro, by poznać Wrocław z nowej perspektywy — nie tylko

Wrocławia. Nocą kamienice mienią się nie tylko sztucznym

mappingiem, muzyką i tańcem na żywo.

tej chodnikowej. Miasto wygląda przepięknie i w ciągu dnia,

i rodziny z dziećmi, właściciele psów z pupilami. Nierzadko
organizowane są tam przeróżne festiwale — Ogólnopolski
Festiwal Baniek Mydlanych, Wrocławski Festiwal Piwa czy
Mood4Food - festiwal food trucków. Większość koncertów
oraz wydarzeń muzycznych jest również organizowana

to jedna z czołowych instytucji kultury miasta Wrocław.

górujący nad całym miastem — widać go z każdego

punktu Wrocławia, a jego kształt wyraźnie rysuje się
na horyzoncie nawet 50 km od granic miasta.

światłem - latem błyskają płomyczkami świeczek na

w świetle słonecznym, ale i wieczorem, gdy w ciemnościach

na Pergoli — występują tu zarówno artyści polscy,

ogródkach piwnych oraz płomieniami pokazów grup

mieni się milionem jasnych punkcików. Ten kto nie lubi windy

jak i zagraniczni.

ogniowych, zimą przyjemnym żarem z gazowych parasoli

i czuje się na siłach może wziąć udział w organizowanym co

grzewczych, a w okresie świątecznym Rynek jaśnieje

roku biegu charytatywnym Sky Tower Run — do pokonania

blaskiem ogromnej, kolorowej choinki oraz ciepłym

są aż 1142 stopnie!

światłem straganów Jarmarku Bożonarodzeniowego.
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KRASNALE

MOSTY

GMACH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

We Wrocławiu pomieszkuje ponad 300 krasnali i cały

Wrocław nazywany Wenecją Północy — leży nad rzeką

Budowa rozpoczęła się w maju 1728 roku. Barokowy

sympatię zarówno turystów, jak i stałych mieszkańców.

fosę miejską, ponad 20 wysp oraz sieć kanałów,

trzy wieże.

czas wprowadzają się nowe. Są mile widziane, wzbudzają

STO MOSTÓW,
TYSIĄC PERSEKTYW,
JEDEN MOŻLIWY WYBÓR!
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Odrą i jej czterema dopływami, posiada stale wypełnioną

budynek w zamyśle miał mierzyć 200 metrów i liczyć

Jest kilka legend o tym, skąd się wzięły. Przodownikiem był

tworzących rozbudowany węzeł wodny.

Papa Krasnal – Pomnik Pomarańczowej Alternatywy, który

Taka struktura stwarza bogate możliwości rozrywki.

wieża — Wieża Matematyczna, z której rozciąga się widok

Po wrocławskich kanałach można popływać statkiem,

na panoramę całego miasta. Gmach robi ogromne

tramwajem wodnym lub kajakiem, funkcjonuje dużo

wrażenie — za dnia eksponuje swoje bogate zdobienia,

spływów kajakowych, w sezonie letnim działają wakeparki.

nocą wprawia w zachwyt dzięki grze świateł na fasadzie.

Nie bez powodu Wrocław nazywany jest miastem stu

Wewnątrz znajduje się zapierająca dech w piersiach Aula

mostów. W rzeczywistości jest ich więcej, bo ponad 130.

Leopoldina, w której młodzi żacy składają ślubowanie,

Niektóre są wyjątkowe — na przykład opatulony kłódkami

a absolwenci odbierają dyplomy. Aula wraz z innymi

Most Tumski, zwany potocznie Mostem Zakochanych, czy

reprezentacyjnymi salami, w tym Oratorium Marianum

monumentalny, ponad stuletni Most Grunwaldzki.

stanowią część Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

stoi na wielkim kciuku przy skrzyżowaniu ulic Świdnickiej oraz
Kazimierza Wielkiego. Z czasem powstawało coraz więcej
miedzianych skrzatów, które obecnie szarżują po całym
mieście. Zatrzymują się przy takich miejscach jak uczelnie,
przychodnie, galerie handlowe czy nawet bankomaty.
Przed Wrocławskim Teatrem Lalek mają swoją fontannę
„Fontanna Krasnali”, a największą grupą zgromadziły się przy
Narodowym Forum Muzyki, gdzie wspólnie grają pod batutą
krasnala dyrygenta. Na Wydziale Prawa, Administracji

Z założeń ostało się 171 metrów długości oraz jedna

i Ekonomii zadomowił się znany i lubiany Krasnal
„,Paragrafek”.
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ZOO I AFRYKARIUM
We Wrocławiu znajduje się najstarszy w Polsce ogród
zoologiczny — funkcjonuje od 1865 roku. Obecnie na

kilkudziesięciu hektarach powierzchni ogrodu można
zobaczyć ponad dziesięć tysięcy zwierząt.

Zoo cały czas jest modernizowane oraz poszerzane
o nowe wybiegi i pawilony. Najbardziej znaną atrakcją
jest Afrykarium otwarte w 2014 roku. To kompleks,
w którym możemy poznać bliżej ekosystem Czarnego Lądu.
Natura jest dosłownie na wyciągnięcie ręki — pływające
nad głowami rekiny czy płaszczki można podziwiać
przechadzając się 18-metrowym tunelem podwodnym.

PARKI

WYSPA SŁODOWA

Tak jak sercem Wrocławia jest Rynek, tak jego zielonymi

Należy do archipelagu wysp na Odrze, położona w pobliżu

Na terenie miasta znajduje się blisko pięćdziesiąt różnych parków,

Do wysp odrzańskich znajdujących się w śródmieściu

a każdy ma inny charakter. Niektóre z nich to miejsca spotkań

zaliczamy również: Tamkę, Bielarską, Młyńską, Daliową

i zabawy, inne są ciche i spokojne — stanowiąc przestrzeń

i Piasek. Studenci mówią o niej, że stanowi ich enklawę

doskonałą do nauki lub relaksu.

w centrum Wrocławia. Jest tradycyjnym miejscem spotkań

płucami są parki.

Uniwersytetu Wrocławskiego.

wrocławskich żaków, którzy niemal przez cały rok odwiedzają
ten uroczy zakątek miasta. Koncerty, kino plenerowe i różne
imprezy są magnesem, który przyciąga rzesze studentów.

DWUDZIESTOLATKA, KREDKA, OŁÓWEK,
PARAWANOWICE I SŁOWIANKA
5 domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

HYDROPOLIS

Kampusu Grunwaldzkiego.

Hydropolis to nowoczesne centrum wiedzy o wodzie

ulokowanych na Osiedlu Plac Grunwaldzki w pobliżu

3 pierwsze są częściowo przystosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Studenci mają do dyspozycji
pokoje jedno- i dwuosobowe, w DS „Dwudziestolatka”
są pokoje 3-osobowe. We wszystkich akademikach
jest dostęp do bezprzewodowego internetu. Informacji
o domach studenckich udziela Dział Spraw Studenckich
(Uniwersytet Wrocławski) – tel. +48 71 343 06 18.
W pobliżu domów studenckich znajdują się przystanki

stworzone przez wrocławskie MPWiK w zabytkowym, XIXwiecznym zbiorniku wodyczystej.

Powierzchnia centrum liczy ponad 4 tysiące metrów
kwadratowych, na których znajduje się blisko 70
interaktywnych i multimedialnych instalacji rozlokowanych
w ramach ośmiu stref tematycznych. Hydropolis
to połączenie edukacji ekologicznej i zabawy, jedyne takie
miejsce w Polsce i jedno z niewielu w Europie.

komunikacji miejskiej oraz stacje rowerów miejskich.

www.hydropolis.pl
facebook.com/hydropoliswroclaw
twitter.com/hydropoliswroc
instagram.com/hydropoliswroc
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INFORMACJE,
TERMINY,
POMOC:

Rada Konsultacyjna
Interesariuszy Zewnętrznych
Przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr działa Rada
Konsultacyjna Interesariuszy Zewnętrznych wspierając Wydział

w szczególności w działalności badawczej, dydaktycznej
i kształceniu kadr naukowych.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele:
Izby Notarialnej we Wrocławiu, Biura Karier UWr, PwC
(PricewaterhouseCoopers), Straży Granicznej, Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

STOWARZYSZENIE
ABSOLEWENTÓW WYDZIAŁU
PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu,
Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, Okręgowej Rady Adwokackiej
we Wrocławiu, Dolmed SA, Kuratora Okręgowego we
Wrocławiu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we
Wrocławiu, Miasta Wrocław, Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
we Wrocławiu, Samorządowego Kolegium Odwoławczego
we Wrocławiu, Izby Komorniczej we Wrocławiu, Komisji
Europejskiej, Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Masaryka
w Brnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
Straży Miejskiej we Wrocławiu, Sądu Okręgowego we
Wrocławiu, Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Kombinatu GórniczoHutniczego Miedzi (KGHM SA), Komendy Wojewódzkiej
Straży Pożarnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Oddziału

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami

przekazywania profesjonalnej wiedzy prawniczej,

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz WPAE, zwłaszcza

administracyjnej oraz ekonomicznej członkom

w celu wzmacniania badań naukowych, doskonalenia

Stowarzyszenia,

jakości kształcenia i rozwoju kadry uniwersyteckiej.

ze środowiska gospodarczego, nauki oraz polityki

Jest między innymi współorganizatorem zjazdów i konferencji
naukowych organizowanych przez jednostki dydaktyczne
i naukowe Wydziału.
Stowarzyszenia działa na rzecz:
promocji członków Stowarzyszenia w środowisku
zawodowym, gospodarczym, politycznym i naukowym
współpracy Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami z kraju i zagranicy

a

także

innym

osobom

promocji dobrego imienia Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego
wszechstronnego

wsparcia

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
‚‚UNIWER§YTECKA” od lat współpracuje z Wydziałem. Celem
stowarzyszenia jest integracja i aktywizacja środowiska
absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale,
a także studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

członków

Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również
w zakresie pomocy socjalnej, przekazywania
profesjonalnej wiedzy prawniczej, administracyjnej
oraz ekonomicznej członkom Stowarzyszenia,
a także innym osobom ze środowiska gospodarczego,
nauki oraz polityki

promocji dobrego imienia Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego

www.stowarzyszenieuniwersytecka.pl

Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Axiom Wrocław,
Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego
we Wrocławiu oraz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
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REKRUTACJA

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:

INFORMACJE PODSTAWOWE
Informacje na temat rekrutacji na studia I i II stopnia dostępne

są na stronie www.uni.wroc.pl w dziale „Rekrutacja” oraz
www.wpae.uni.wroc.pl, a także na stronie www.rekrutacja.wpae.

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

uni.wroc.pl.

Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z opisem
studiów oraz ze

szczegółowymi zasadami rekrutacji

i jej harmonogramem. Aby przystąpić do postępowania
rekrutacyjnego, należy zarejestrować się w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów dostępnym na stronie internetowej
www.irka.uni.wroc.pl oraz wnieść jednorazową bezzwrotną opłatę
rekrutacyjną.

Rejestracja w systemie Internetowej

Rejestracji Kandydatów jest warunkiem

dopuszczenia kandydata do postępowania
kwalifikacyjnego!

Rejestracja dotyczy również kandydatów będących laureatami
i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów
uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.
Rekrutacja cudzoziemców oraz osób legitymujących się maturą
międzynarodową i dwujęzyczną przebiega według odrębnych
zasad opisanych na stronach internetowych uczelni.

20

MAMY WPŁYW NA
SUKCES NAJLEPSZYCH!
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REKRUTACJA - PRAWO
STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PRZEDMIOT

WSPÓŁCZYNNIK DLA
POZIOMU PODSTAWOWEGO

WSPÓŁCZYNNIK DLA
POZIOMU ROZSZERZONEGO

REKRUTACJA
PRAWO

PRAWO

(5-LETNIE)
Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w organach
wymiaru sprawiedliwości (sądach), organach ścigania
(np. prokuraturze, policji), w obsłudze prawnej przedsiębiorców
(podmiotów gospodarczych) oraz organach administracji
rządowej i samorządowej. Temu celowi służy program
kształcenia, który zawiera przedmioty kierunkowe (m.in. prawo
cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne,
międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne,
administracyjne). Program studiów obejmuje również przedmioty
ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria i filozofia prawa,
powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, historia
państwa i prawa polskiego, historia doktryn politycznych

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne brane
będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów
wymienionych w tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony
w procentach, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik
zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany
był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik
korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie
sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na

Jeden przedmiot
do wyboru:

historia, matematyka

0,5

1,0

0,25

0,5

0,2

0,4

Jeden przedmiot
do wyboru:

WOS, język polski,
geografia

egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może
przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Język obcy nowożytny
pisemny: dowolny

i prawnych) oraz tzw. przedmioty opcyjne, które wybiera student.
NOWA MATURA

konwersatoriów i seminariów. Dodatkowo istnieje możliwość
uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa
(Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires
Uniwersytetu Paris-Dauphine). Roczne specjalistyczne studia

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE I WIECZOROWE)
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-LETNIE)
Przyjęcie na studia kandydatów z nową i starą maturą
nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Szczegóły na:
www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego
w języku angielskim i francuskim przygotowują do pracy
w międzynarodowych kancelariach i instytucjach.

STARA MATURA - kandydaci z tzw. starą maturą

przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma
egzaminu oraz jego zakres podany jest na stronie
www.wpae.uni.wroc.pl
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LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

REKRUTACJA
LL.M. INTERNATIONAL
AND EUROPEAN LAW

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń,

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-LETNIE, MAGISTERSKIE)
W J. ANGIELSKIM

SPECJALNOŚCI: Modern Human Rights Law, International Business Law.
Szczegóły na www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

FRANCUSKI DYPLOM MAGISTRA PRAWA
(Master Professionnel de Droit Européen
et International des Affaires)

Dyplom LL.M. jest międzynarodowo uznawanym dyplomem potwierdzającym uzyskanie przez
absolwenta specjalistycznej wiedzy i umiejętności otwierających drogę do pracy w wielu

UNIWERSYTETU PARIS-DAUPHINE

zawodach prawniczych. Oferta studiów LL.M. obejmuje dwa profile poświęcone szczegółowym

Kandydaci muszą mieć ukończone cztery lata studiów

dedykowanych prawu gospodarczemu pozwoli na sprawne poruszanie się w przepisach

prawniczych lub innych związanych z tematyką europejską
i władać językiem francuskim i angielskim.

Szczegóły na www.droit.prawo.uni.wroc.pl

obszarom nauk prawnych - prawom człowieka i prawu gospodarczemu. Ukończenie studiów
regulujących międzynarodowy obrót gospodarczy. Szczególne miejsce poświęcone jest
prawu konkurencji Unii Europejskiej, systemowi Światowej Organizacji Handlu czy też istotnym
zagadnieniom związanym z arbitrażem międzynarodowym i międzynarodowym prawem
inwestycyjnym.
23

REKRUTACJA - ADMINISTRACJA
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA LICENCJACKIE

WSPÓŁCZYNNIK DLA
POZIOMU PODSTAWOWEGO

PRZEDMIOT

WSPÓŁCZYNNIK DLA
POZIOMU ROZSZERZONEGO

REKRUTACJA
ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA

(3-LETNIE)

Jeden przedmiot

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy
w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji
podmiotów gospodarczych. Do wiodących przedmiotów
należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna
i polityka administracyjna, publiczne prawo gospodarcze,

SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja
europejska, Samorząd terytorialny, Administracja sektora
publicznego

ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy
i kredytowy. Studia są dwustopniowe.

historia, matematyka

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne brane
będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów

0,5

1,0

0,25

0,5

0,2

0,4

Jeden przedmiot
do wyboru:

postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo
finansów publicznych, prawo pracy, organizacja i zarządzanie,

do wyboru:

WOS, język polski,
geografia

wymienionych w tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony
w procentach, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik
zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany

STARA MATURA - kandydaci z tzw. starą maturą

przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma
egzaminu oraz jego zakres podany jest na stronie
www.wpae.uni.wroc.pl

był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik

Język obcy nowożytny
pisemny: dowolny

korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie
sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na
egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów,
otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do
postępowania rekrutacyjnego.

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA I STOPNIA
LICENCJACKIE (3-LETNIE)

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:

NOWE ATRAKCYJNE
SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja

Na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych

europejska, Samorząd terytorialny, Administracja sektora

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

publicznego

www.wpae.uni.wroc.pl

Przyjęcie na studia kandydatów z nową i starą maturą
nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Szczegóły na:
www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
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REKRUTACJA - ADMINISTRACJA
NOWA MATURA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MAGISTERSKIE
(2-LETNIE)

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA II STOPNIA
MAGISTERSKIE (2-LETNIE)

SPECJALNOŚCI: Administracja usług publicznych, Administracja

SPECJALNOŚCI: Administracja usług publicznych, Administracja

bezpieczeństwa wewnętrznego, Gospodarka mieniem

bezpieczeństwa wewnętrznego, Gospodarka mieniem

publicznym, Administracja penitencjarna i służba kuratorska,

publicznym, Administracja penitencjarna i służba kuratorska,

Doradztwo podatkowe i podatki

Doradztwo podatkowe i podatki

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci

administracji mogą ubiegać się:

posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata,

inżyniera lub magistra. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie
Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz

złożonych dokumentów.

INFORMACJE ,
TERMINY,
POMOC:

studiów magisterskich prowadzonych na WPAE Uniwersytetu

Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów.
Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej;
w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą
dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na
podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:

na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów,
Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich

dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych
dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc.

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej

na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na
dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
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REKRUTACJA - EKONOMIA
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA LICENCJACKIE

WSPÓŁCZYNNIK DLA
POZIOMU PODSTAWOWEGO

PRZEDMIOT

WSPÓŁCZYNNIK DLA
POZIOMU ROZSZERZONEGO

REKRUTACJA
EKONOMIA

EKONOMIA

(3-LETNIE)

Jeden przedmiot

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do pracy
w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach
(publicznych i pozarządowych)

w kraju i za granicą

oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

do wyboru:
SPECJALNOŚCI: Prawo w biznesie, Prawo podatkowe, Finanse

opracowywania

projektów,

do

pozyskiwania

i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora prywatnego
i publicznego oraz świadczenia usług doradczych w kraju i za granicą.
W ramach zajęć studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną
wiedzę w zakresie teorii ekonomii, integracji europejskiej oraz
zarządzania. Studenci poznają prawo gospodarcze, handlowe
i podatkowe oraz technologie informacyjne, pogłębiają również
znajomość języków obcych. Studia są dwustopniowe.

0,5

1,0

0,25

0,5

0,2

0,4

i rachunkowość, Ekonomia innowacji, Gospodarka światowa
Jeden przedmiot

Absolwent studiów magisterskich zdobywa przygotowanie
do

historia, matematyka

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne brane
będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów
wymienionych w tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony
w procentach, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik
zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany
był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik

do wyboru:

WOS, język polski,
geografia

Język obcy nowożytny
pisemny: dowolny

korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie
sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na
egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów,
otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić

STARA MATURA - kandydaci z tzw. starą maturą

do postępowania rekrutacyjnego.

przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma
egzaminu oraz jego zakres podany jest na stronie
www.wpae.uni.wroc.pl

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA I STOPNIA
LICENCJACKIE (3-LETNIE)

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:

SPECJALNOŚCI: Prawo w biznesie, Prawo podatkowe, Finanse

i rachunkowość, Ekonomia innowacji, Gospodarka światowa

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

Przyjęcie na studia kandydatów z nową i starą maturą
nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Szczegóły na:
www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
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KONSULTING
PRAWNY I GOSPODARZY

REKRUTACJA - EKONOMIA
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MAGISTERSKIE
(2-LETNIE)

SPECJALNOŚCI: Prawo w biznesie, Doradztwo podatkowe, Finanse
i rachunkowość, Ekonomia i społeczeństwo, Gospodarka światowa,
Master Managerial Economics (studia w j. angielskim)

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia administracji
mogą ubiegać się:

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA II STOPNIA
MAGISTERSKIE (2-LETNIE)

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE
(2-LETNIE)

SPECJALNOŚCI: Prawo w biznesie, Doradztwo podatkowe, Finanse

Kierunek, który umożliwia studentom pogłębienie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie

i rachunkowość, Ekonomia i społeczeństwo, Gospodarka światowa,

kwalifikacji w nowej dziedzinie. Dzięki współpracy między Wydziałem Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a Wydziałem Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu student ma możliwość zdobycia nie tylko

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci

wiedzy prawnej, ale też nabycia umiejętności analitycznych i managerskich. Plan

posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata,

studiów przewiduje proporcjonalne łączenie problematyki prawnej, administracyjno-

inżyniera lub magistra. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie

i cywilnoprawnej z problematyką ekonomiczną, skoncentrowaną na zagadnieniach

złożonych dokumentów.

zarządzania biznesem i finansami czy rachunkowości. Tematyka zostanie dopełniona
zestawem przedmiotów do indywidualnego wyboru poszerzających ogólne zagadnienia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

poruszane w toku studiów.

oraz studiów magisterskich prowadzonych na WPAE
Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych

dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście
rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:

Absolwenci kierunku konsulting prawny i gospodarczy uzyskają wiedzę oraz doświadczenie
w dziedzinie doradztwa prawnego i gospodarczego, prowadzenia biur i dokumentacji

będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na

organizacyjnych, przygotowania regulacji wewnętrznych czy projektowania i wdrażania

podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena
na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku
studiów,
Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich

procedur w organizacji. Kompetencje te są przydatne nie tylko w prowadzeniu własnej firmy

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

czy działalności konsultingowej, ale także w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie
w segmentach związanych z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych

www.wpae.uni.wroc.pl

i prywatnych. Umiejętności te są niezbędne do organizacji procedur zamówień publicznych
oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w organach kontroli państwowej, rządowej

dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych

i samorządowej.

dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc.
Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej

na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub

dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

magisterskich dowolnego kierunku. Więcej na : www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

STUDIA KOŃCZĄ SIĘ UZYSKANIEM PRZEZ ABSOLWENTA DYPLOMU OBU UCZELNI
- Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.
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Kierunek łączy w sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin
kryminologii oraz nauk: prawnych, penalnych, społecznych
i przyrodniczych. Przez 6 semestrów, obok przedmiotów
obligatoryjnych, studenci będą mieli możliwość wyboru
przedmiotów opcjonalnych jako uzupełnienia podstawy
programowej.

Absolwent kierunku kryminologia będzie zdolny do podjęcia
pracy w sektorze publiczny i prywatnym np. w:
organach ścigania,
organach wymiaru sprawiedliwości,
organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym

W toku studiów studenci będą mogli sprofilować indywidualne
zainteresowania poznawcze, dzięki możliwości skorzystania
z szerokiej oferty przedmiotów do wyboru. Po ukończeniu 3-letnich
studiów licencjackich absolwent będzie posiadał wiedzę
z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych.

społecznie,
podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami
detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

REKRUTACJA - KRYMINOLOGIA

REKRUTACJA
KRYMINOLOGIA

KRYMINOLOGIA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA LICENCJACKIE
(3-LETNIE)

Przyjęcia na studia dokonuje się na podstawie złożenia kompletu dokumentów:

NOWA MATURA - zdawana w latach 2002, 2005-2017
STARA MATURA - zdawana do 2004 roku włącznie
MATURA ZAGRANICZNA - wymagana znajomość języka polskiego
DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY TYTUŁ LAUREATA BĄDŹ FINALISTY - olimpiady/konkursu
ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego

Kandydat powinien posiadać umiejętność myślenia przyczynowo--skutkowego oraz
zdolność poddawania informacji krytycznej analizie i wyciągania wniosków z interpretacji.

INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER STUDIÓW wiedza
z zakresu prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki oraz

Szczegółowo opisane warunki rekrutacji można znaleźć na: www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

medycyny.

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl

MOŻLIWOŚĆ WYBORU
ŚCIEŻKI ROZWOJU

www.wpae.uni.wroc.pl

Dzięki indywidualnemu
doborowi przedmiotów
opcjonalnych

32

33

ZAJĘCIA I ĆWICZENIA
Celem studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii jest

STUDIUJ AKTYWNIE!
Co robić, żeby studiować aktywnie, zdobywać doświadczenie
i poszerzać praktykę?

przygotowanie absolwentów do objęcia realnego stanowiska

pracy. Dobierając zajęcia oraz ćwiczenia na poszczególnych

kierunkach mamy świadomość tego, czym kierują się
pracodawcy przy wyborze młodych pracowników.
Poprzez własne doświadczenie konstruujemy program

studiów tak, aby każdy ze studentów miał równe szanse
nabywania zarówno kompetencji twardych jak i miękkich.
Pierwsze semestry studiów służą zdobyciu wiedzy teoretycznej,
którą już od początku można wdrażać w praktyce poprzez
działalność w kołach i organizacjach uniwersyteckich.
Tam każdy student ma możliwość sprawdzić dziedzinę,
w której czuje się swobodnie, aby móc jak najsprawniej
wkroczyć na obecny rynek pracy.

PRAKTYKI I STAŻE

WARSZTATY I SZKOLENIA

Studentom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii proponujemy

Uczniowie kształcący się u nas zaproszeni są do udziału w warsztatach

rozbudowaną ofertę praktyk i staży studenckich umożliwiających:
budowanie sieci kontaktów zawodowych,

zdobycie doświadczenia mającego kluczowe znaczenie w CV,

naukę zawodu od osób mogących się pochwalić wieloletnią praktyką,

doskonalenie umiejętności w temacie profesjonalnej obsługi interesanta.
Staramy się zawierać korzystne umowy z wiodącymi firmami związanymi

branżowo z tematyką studiów na naszym Wydziale bądź z profesjonalnymi

i sprawdzonymi kancelariami prawnymi. Naszym głównym celem jest realne
przygotowanie studentów do podjęcia pracy po ukończonym kierunku. Oprócz
wzmocnienia kompetencji kładziemy także nacisk na doskonalenie umiejętności

interpersonalnych, które pozwolą w naturalny sposób zdobyć zainteresowanie
na rynku pracy.

i szkoleniach. Aktualnie realizujemy projekt unijny pt. „„Wzmocnienie

kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu
na rynku pracy”, w którego ramach organizujemy płatne staże oraz zajęcia
szkoleniowo-warsztatowe.

SYMULACJE ROZPRAW
Do mocnych punktów praktycznych studiów na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii z pewnością zaliczamy
symulacje rozpraw sądowych. Dzięki nim studenci
mogą wcielać się w różne role organów prawa, takie jak

pełnomocnicy, biegli czy świadkowie, sprawdzając przy

Oprócz wartości merytorycznej, jaką jest wymierna i logiczna wiedza mająca

tym nabyte do tej pory kompetencje, weryfikując wiedzę

również poczucie wartości oraz pewność siebie. Wiemy, że posiadamy

w zawodzie.

zastosowanie w rzeczywistych sytuacjach zawodowych, szkolenia budują

z zakresu ich kierunku oraz przygotowując się do pracy

adekwatną wiedzę w określonej dziedzinie i nie boimy się jej używać. Przekłada
się to również na ogólną satysfakcję w sytuacjach zawodowych. Czujemy się

PORADNIA PRAWNA

kwalifikacje. Warsztaty oraz szkolenia to każdorazowa szansa do autodiagnozy

Nie bez powodu Uniwersytecka Poradnia Prawna jest

własnych umiejętności, punkt zaczepienia wyznaczający dalsze obszary
rozwoju oraz ułatwienie przy planowaniu następnych działań.

najliczniejszym kołem naukowym na WPAE. To niewątpliwie
najlepsza okazja do zdobywania doświadczenia prawniczego
w różnych dziedzinach i szansa na sprawdzenie oraz
wykorzystanie wiedzy gromadzonej przez pierwsze trzy
lata studiów.

34

Na naszym Wydziale zawiązało się wiele kół naukowych, które w dużej mierze są inicjatywami
studenckimi. Symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,
badanie kazusów, czy tworzenie użytecznych pism dla stron postępowania to tylko początek
przygotowujący do praktyki w zawodzie. W naszej ofercie znajdują się m.in.: organizacja ELSA,

pewniej w dziedzinie, która została ugruntowana przez konkretny warsztat. Dzięki

temu możemy stale poszerzać swoje horyzonty i nabywać coraz to nowsze

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego,
Naukowe Koło Cywilistów, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, Koło Naukowe Europejskiej
Kultury Prawnej i wiele innych.
Wszystkie organizacje często biorą udział w ciekawych projektach takich jak np. Street Law
organizowane przez studentów z Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Studenci mają także
szansę prezentacji swoich umiejętności na takich wydarzeniach jak np. Drzwi Otwarte WPAE
(www.drzwiotwarte.wpae.uni.wroc.pl).
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BB. A. BACHELOR OF BUSINESS
AND ADMINISTRATION
Bachelor of Business and Administration to 3-letnie studia licencjackie

w języku angielskim. Głównym celem studiów jest dostarczenie

absolwentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie
obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych

oraz prowadzenia działalności gospodarczej, głównie na arenie
międzynarodowej.

Student zdobywa szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w sferze
biznesu prywatnego, jak i sektorze publicznym.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się zarówno obywatele Polski,
jak i cudzoziemcy,
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie zaświadczenia
lub certyfikatu języka angielskiego na poziomie B2.

INFORMACJE, TERMINY, POMOC:
www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

36

ATRAKCYJNE KIERUNKI
I SPECJALNOŚCI W JĘZYKU
ANGIELSKIM!
37
37

Specjalność Administracja w organizacjach międzynarodowych
(Administration in International Organizations – AIO) na kierunku Administracja

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

została utworzona jako odpowiedź na wzrost potrzeb kadrowych organizacji
międzynarodowych.

Głównym celem studiów Administracja w organizacjach międzynarodowych jest
przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organach Unii Europejskiej
i innych organizacji międzynarodowych. Do niedawna administracja publiczna
była kształtowana prawie wyłącznie w strukturalnych ramach poszczególnych
państw. Innymi słowy, administracja publiczna w poszczególnych państwach
była do niedawna administracją narodową. Taką zresztą ciągle jest i w przyszłości
w znaczącym stopniu nadal będzie. Jednocześnie od wielu lat obserwujemy
wyłanianie się administracji międzynarodowej i transnarodowej.

W ramach kierunku Ekonomia istnieje możliwość podjęcia studiów w języku

angielskim na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia
menadżerska).

Warunkiem przyjęcia na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia
menadżerska) jest przejście procesu rekrutacji na kierunek Ekonomia (studia
stacjonarne drugiego stopnia) wraz z przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu
językowego (np. FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage) potwierdzającego
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym, a następnie
złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial
Economics (Ekonomia menadżerska). Z obowiązku przedstawienia wyników testu
lub certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem

Prawo międzynarodowe i europejskie – nowe stacjonarne studia magisterskie

prowadzone są odpłatnie w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
Umożliwiają one uzyskanie dyplomu uznawanego w środowisku międzynarodowym,

potwierdzającego zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności otwierających drogę
do pracy w wielu zawodach prawniczych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach
lub organizacjach krajowych i międzynarodowych, publicznych i niepublicznych,
wymagających posiadania podstawowej wiedzy związanej z naukami prawnymi.
Zdobędą także kompetencje i umiejętności potrzebne do wykonywania roli arbitra,
mediatora i negocjatora podczas rozstrzygania sporów na gruncie prawa krajowego,
jak i międzynarodowego, a także umiejętności potrzebne do samodzielnego rozpoczęcia
działalności gospodarczej pod kątem specjalistycznej wiedzy związanej z różnymi gałęziami
prawa, także międzynarodowego.

WIRTUALNA
RZECZYWISTOŚĆ
Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii duży nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty
kształcenia studentów. Do celów dydaktycznych wykorzystywane są nowe technologie,
w tym VR (wirtualna rzeczywistość) realizująca m.in. projekt „Wirtualna sala zbrodni”.

wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
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STUDIA DZIENNE
Bezpłatne studia dzienne atrakcyjne dla większości
maturzystów

www.niestacjonarne.wpae.uni.wroc.pl

POSZERZAJ HORYZONTY
STUDIUJĄC
NIESTACJOARNIE!

STUDIA
DOKTORANCKIE

TRYBY STUDIÓW

Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
prowadzą do uzyskania stopnia naukowego
doktora w dziedzinie nauk prawnych, w dwóch
dyscyplinach: prawo oraz nauki o administracji,
a także we współpracty z Uniwersytetem
Ekonomicznym - nauki o ekonomii.

Więcej informacji:
www.doktoranckie.wpae.uni.wroc.pl

Usamodzielnienie i uniezależnienie się od rodziców,
a także aktywne angażowanie się życie studenckie
i akademickie są głównym czynnikiem, który motywuje
do zdobycia jak najlepszych wyników z egzaminu
maturalnego - bowiem to on jest podstawą rekrutacji.
Studia dzienne rozpoczynają drogę ku dorosłości
i dają możliwość korzystania ze wszystkich dobrodziejstw
oferowanych przez Wydział i Uczelnię.
Studiowanie w trybie dziennym przypomina chodzenie

zdobywania wykształcenia wyższego

Łączą zalety trybu dziennego i zaocznego. Studenci
mają możliwość spełniać się zawodowo, odbywają
w porannych godzinach praktyki czy staże, a także
pozwolić sobie na chwile relaksu w wolne weekendy.
W ramach wieczorowego trybu studiów zajęcia
prowadzone są w dni powszednie w godzinach
od 15 do 20. To idealne rozwiązane dla osób, które lubią
dłużej pospać i tych, którzy wykazują większą aktywność
w drugiej połowie dnia.
Życie studenckie a studia wieczorowe

Ćwiczenia i wykłady odbywają się w dni powszednie,

Choć studia te są płatne, ich koszty można zminimalizować

Jest to atut szczególnie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do
takiego harmonogramu dnia. Wykładowcy i prowadzący

ZAOCZNIE
WIECZOROWO
DZIENNIE

Studia wieczorowe są najwygodniejszą formą

do szkoły

zazwyczaj w godzinach porannych i popołudniowych.

STUDIUJ:

STUDIA WIECZOROWE

ćwiczenia, w stosunku do studentów dziennych są nieco
bardziej wymagający. Materiał bowiem rozkładany
jest na więcej jednostek dydaktycznych, co ułatwia
zorganizowanie nauczycielom akademickim pracy,
a studentom - nauki, a co jest trudniejsze na studiach
niestacjonarnych, gdzie zajęć jest mniej, są za to dłuższe,

STUDIA ZAOCZNE
Poszerzaj horyzonty studiując zaocznie. Realizuj
postawione sobie cele i spełniaj się zawodowo

Choć studia zaoczne są płatne, to studenci mają
możliwość łączenia pełnoetatowej pracy z nauką.
Zajęcia prowadzone w formie weekendowych zjazdów,
odbywają się co dwa tygodnie. Dzięki czemu wolne dni
powszednie można wykorzystać także na intensywną
praktykę i staże, na które w czasie roku akademickiego
studenci dzienni zazwyczaj szansy nie mają. Tak samo jak
na studiach dziennych i wieczorowych można ubiegać
się o stypendia socjalne czy w nauce, które mogą pokryć
koszty czesnego.

za wyniki w nauce dzięki stypendiom socjalnym. Studiując
wieczorowo, można na równi ze studentami dziennymi
czynnie działać w kołach naukowych i organizacjach
studenckich, a także brać udział w konferencjach,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

seminariach i projektach rozwijających wiedzę
i umiejętności. Dzięki tak zdobytym kompetencjom można
stać się jeszcze atrakcyjniejszym kandydatem w procesie

www.niestacjonarne.wpae.uni.wroc.pl

rekrutacji do pracy.

a zatem bardziej intensywne.
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Zmiany, które nastąpiły po transformacji ustrojowej w wielu
dziedzinach polskiej gospodarki oraz życiu społecznym,

w powiązaniu z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej
wymagają od absolwentów wyższych uczelni stałego

uzupełniania swojego wykształcenia. Alternatywą
w realizacji powyższych założeń mogą być proponowane

przez nasz Wydział Studia Podyplomowe, a także coraz

bardziej popularne w ostatnich latach Szkolenia i Kursy
Dokształcające.

STUDIA
PODYPLOMOWE
SZKOLENIA
KURSY
DOKSZTAŁCAJĄCE

Dzięki temu, że nasze Studia, Szkolenia oraz Kursy są
dostosowane do potrzeb kandydata, w istotny sposób mogą
wpłynąć na wzrost jego kompetencji i zwiększyć możliwości
na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Kandydatów i nieustannie dostosowując się do wymogów
i warunków rynku pracy oferujemy kilkadziesiąt kierunków
Studiów Podyplomowych oraz szeroką gamę Kursów
Dokształcających i Szkoleń, które prowadzone są na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wszelkie niezbędne informacje, jak i lista kierunków znajdują
się na stronie internetowej:

www.podyplomowe.wpae.uni.wroc.pl

Szeroka, atrakcyjna i unikalna oferta kilkudziesięciu
kierunków studiów podyplomowych, kursów
dokształcających i szkoleń

Innowacyjne i dynamiczne programy nauczania,

dostosowywane do wymagań oraz warunków
rynku pracy
www.podypolomowe.wpae.uni.wroc.pl
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Więcej na:

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
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BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

SALE WYKŁADOWE

Od ponad 55 lat, studentom i pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czytelnikom

WPAE posiada nowoczesne, przestronne i w pełni klimatyzowane sale wykładowe.

spoza uczelni służy Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii im. Profesora Kazimierza

Dzięki bogatemu wyposażeniu multimedialnemu i dużej ilości miejsc gwarantują

Orzechowskiego. Główny trzon zbioru Biblioteki stanowi polska i zagraniczna literatura

one komfortowe kształcenie studentów a unikalne i profesjonalne rozwiązania,

prawnicza, dotycząca w szczególności prawa państwowego, zasad tworzenia prawa,

takie jak np. kabiny do tłumaczeń symultanicznych, przyciągają do budynków

organizacji i stosunków międzynarodowych, prawa i postępowania cywilnego, karnego

wydziału ciekawe konferencje i międzynarodowe wydarzenia.

i administracyjnego, kryminologii, kryminalistyki i psychiatrii sądowej. Gromadzone jest
również piśmiennictwo dotyczące ekonomii, integracji europejskiej, nauk politycznych, historii
państwa, filozofii, socjologii i psychologii.
Biblioteka prenumeruje bazy danych : Legalis, Polska Bibliografia Prawnicza,
Inforlex oraz Lex. Posiada dostęp do serwisów EMIS oraz Ibuk Libra oraz do
istotnych baz i serwisów zagranicznych.
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BUDYNKI
WYDZIAŁU
BUDYNKI
WYDZIAŁU
PRAWA,
ADMINISTRACJI
I EKONOMII
PRAWA, ADMINISTRACJI
I EKONOMII

Wydział posiada nowocześnie wyposażone 4 budynki naukowo-dydaktyczne o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 4 tys. m2. Działalność dydaktyczna prowadzona jest
w 10 salach wykładowych, w tym w kilku multimedialnych, 28 salach ćwiczeniowych,
3 pracowniach komputerowych i czytelni komputerowej z dostępem do Internetu
i baz danych. Wszystkie budynki wydziałowe znajdują się w ścisłym centrum
Wrocławia, w pobliżu głównego gmachu uczelni i Rynku.

KOMPLEKSOWA MAPA ZE WSZYSTKIMI
LOKALIZACJAMI JEST DOSTĘPNA NA:
https://goo.gl/ptlJnf
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BUDYNEK A - ul. Uniwersytecka 22-26
BUDYNEK B - ul. Kuźnicza 46-47
BUDYNEK C - ul. Więzienna 8-12
BUDYNEK D - ul. Uniwersytecka 7-10
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www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

DOŁĄCZ DO NAS!

WYDZIAŁ PRAWA,
ADMINISTRACJI I EKONOMII

ul. Uniwersytecka 22-26, 50-145 Wrocław
STUDIA STACJONARNE
prawo – tel. +48 71 375 23 34
administracja – tel. +48 71 375 23 01
ekonomia – tel. +48 71 375 28 99

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE I WIECZOROWE)
prawo – tel. +48 71 375 23 12 (zaoczne); +48 71 375 28 25 (wieczorowe)
administracja – tel. +48 71 375 23 47
ekonomia – tel. +48 71 375 27 22; +48 71 375 28 99
konsulting prawny i gospodarczy – tel. +48 71 375 29 59
kryminologia – tel. +48 71 375 23 34
ERASMUS, studia w j. angielskim – tel. +48 71 375 29 25 | www.international.uni.wroc.pl
STUDIA DOKTORANCKIE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

tel. +48 71 3752371 I www.podyplomowe.wpae.uni.wroc.pl

www.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
www.wpae.uni.wroc.pl

