
PATRONAT  NAUKOWY

Dnia 7 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy i
patronacie naukowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze z
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu-Filia w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszeniem
Księgowych w Polsce. Patronatem naukowym objęte zostały w szczególności kierunki
kształcenia technik ekonomista i technik rachunkowości. Umowy ze strony Szkoły podpisała
Dyrektor mgr Joanna Marczewska, a ze strony SKwP prof. dr hab. Zbigniew Luty - Prezes
Zarządu OD we Wrocławiu oraz dr Anna Kasperowicz - Dyrektor OD we Wrocławiu,
reprezentowanym przez dr Joannę Kogut Z-cę Dyrektora Oddziału Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, natomiast Uniwersytet Ekonomiczny reprezentował
dr hab. Robert Kurek, Prodziekan Filii, prof. UEW, w imieniu Dziekana Filii dr. hab. Elżbiety
Sobczak, prof. UEW.

Opieka naukowa ze strony UE pozwoli na pogłębianie wiedzy i zdobywanie
umiejętności praktycznych naszym uczniom. Będziemy mieli możliwość udziału w zajęciach
i warsztatach na UE, ważnych wydarzeniach i projektach co pozwoli nie tylko na zdobywanie
wiedzy ale również przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na
wyższej uczelni.

Opieka naukowa ze strony Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ma na celu
zbliżenie środowiska nauczycieli i uczniów ze środowiskiem osób wykonujących zawód
księgowego, sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności z
zakresu rachunkowości i finansów, zwiększeniu poziomu aktywizacji uczniów oraz rozwoju
obu stron.

W części merytorycznej spotkania swój wykład wraz z grą inwestycyjną przedstawił
dr Wojciech Krawiec - członek Zarządu, wykładowca SKwP, adiunkt UE we Wrocławiu pt.
„Fundusze inwestycyjne – gra inwestycyjna”, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów.

Podpisanie porozumienia to ważne wydarzenie będące kolejnym krokiem na drodze
rozwoju naszej szkoły. Bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia efektów kształcenia
zawodowego. Zaangażowanie i otwarta postawa naszych partnerów będzie stałą platformą
współpracy.

Dziękujemy naszym partnerom, dyrekcji szkoły, młodzieży oraz wszystkim
zaangażowanym w organizację uroczystości. Dziękujemy również mediom obecnym na tak
ważnym dla szkoły wydarzeniu portalik24.pl oraz jelonka.com.

Zespół nauczycieli przedmiotów ekonomicznych






















