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Uniwersytet Ekonomicznym we Wrocławiu – jedna z najlepszych
uczelni akademickich w naszym kraju – jest największym centrum
kształcenia podyplomowego w regionie południowo-zachodniej
Polski. Kadra naukowo-dydaktyczna i infrastruktura materialna
stanowią znakomite przesłanki do pogłębiania i poszerzania wiedzy
profesjonalnej w zakresie wszystkich zawodów i specjalności
w obszarze zarządzania, ﬁnansów, marketingu, zastosowania metod
ilościowych w ekonomii i zarządzaniu i wielu innych dziedzin.
Aby zapewnić wysoki komfort studiowania, jesienią 2012 r. zostało
oddane do użytku nowoczesne Centrum Kształcenia Ustawicznego.
„Jeśli bliska jest Państwu idea kształcenia przez całe życie – a jestem
pewny, że tak jest – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest
najlepszym miejscem do implementacji tej idei” zapewnia prof. dr
hab. Andrzej Gospodarowicz, Rektor. Uniwersytet oferuje ponad 80
kierunków studiów i innowacyjne programy nauczania. Absolwenci
uzyskują dyplom renomowanej uczelni. Tutaj obowiązuje hasło:
„Opłaca się wiedzieć więcej”.
Wrocław University of Economics – one of the best academic schools
in our country – is the largest centre of post-graduate education in the
region of south-western Poland. Its academic and didactic staﬀ and
material infrastructure constitute excellent foundations for deepening
and broadening of professional knowledge in the scope of all professions
and specialties in the ﬁeld of management, ﬁnances, marketing,
application of quantitative methods in economics and management
and many other domains.
In order to provide students with convenient conditions for studying, in
autumn 2012 a state-of-the-art Centre for Continuing Education was
put into use.
‘If the concept of education continued throughout your whole life is
close to you – and I am certain that it is – the Wrocław University of
Economics is the best location for implementing this concept’, assures
Professor Andrzej Gospodarowicz, Rector of the University. e
University oﬀers over 80 majors and innovative studying methods. Its
graduates obtain a diploma of a reputable university. Here the slogan
“It is worth knowing more” is fully in force.

