Informacja o Naukowym Kole Ekonomistów
Naukowe

Koło

Ekonomistów (NKE) Uniwersytetu
Wrocławskiego, działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, istnieje od maja 2001 r.,
chociaż nieformalne początki działalności można odnotować już w 2000 r. Inicjatorami powstania byli studenci
i obecny opiekun naukowy Koła, dr Marcin Winiarski,
z Instytutu Nauk Ekonomicznych.
W kolejnych latach funkcjonowania NKE systematycznie rosła liczba studentów biorących udział w badaniach i spotkaniach naukowych, od małej grupy inicjatorów w 2000 r., przez 26 członków w momencie rejestracji, aż po około 50
w roku akademickim 2007/2008. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż członkami
NKE są studenci nie tylko kierunku ekonomia (pierwszego i drugiego stopnia),
lecz także administracji i prawa, w tym również ze studiów zaocznych WPAiE.
Naukowe Koło Ekonomistów może liczyć na wsparcie studentów studiów doktoranckich tworzących sekcje doktorantów oraz sympatyków - absolwentów naszego Wydziału utrzymujących kontakt z NKE.
MisjąNaukowego Koła Ekonomistów jest poszerzanie wiedzy oraz umożliwia
nie rozwoju nie tylko członkom Koła, lecz także pozostałym studentom WPAiE
przez włączenie ich do aktywnego życia naukowego uczelni. Jest to możliwe dzię
ki realizacji różnego rodzaju projektów indywidualnych, zespołowych, organizację wyjazdów badawczych, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami praktyki
gospodarczej.
Problemy badawcze, którymi zajmuje się NKE, takie jak: czynniki i bariery
rozwoju gospodarczego, integracja gospodarcza, rynki finansowe, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, e-commerce, human resources, badania marketingowe i inne, umożliwiają realizację
zainteresowań studentów, celem NKE jest bowiem umożliwienie działania i rozwijania zainteresowań członków wszystkimi obszarami wchodzącymi w zakres
nauk ekonomicznych. Projekty i badania są realizowane niekiedy w małych zespołach równolegle, a wspólne spotkania stają się forum wymiany doświadczeń
i opinii.
Poziom aktywności naukowej członków Naukowego Koła Ekonomistów moż
na zweryfikować na podstawie ich dotychczasowego dorobku naukowego. Jest on,
biorąc pod uwagę nie tak długi czas funkcjonowania NKE, godny odnotowania
- łączna liczba publikacji przekracza 50, w tym sąpublikacje w języku angielskim
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w kraju i za granicą. Piąty zeszyt "Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych" powiększa dorobek członków NKE.
Naukowe Koło Ekonomistów jest organizatorem międzynarodowych studenckich konferencji naukowych. Stały się one okazją do wymiany poglądów i spotkań
studentów z różnych uczelni. Dotychczas w konferencjach brali udział, oprócz
studentów z Polski, goście z wielu krajów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
zgodnie ze starą i dobrą tradycją ruchu studenckiego na konferencjach sąprezen
towane referaty przygotowywane przez samych studentów, a wiedza uczestników
jest wzbogacana w trakcie warsztatów tematycznych.
Członkowie NKE uczestniczą w okazjonalnych i cyklicznych konferencjach
i seminariach organizowanych przez kolegów z innych polskich kół naukowych,
poświęconych problematyce sektora MŚP, Unii Europejskiej, euroregionów, Gieł
dzie Papierów Wartościowych, bankowości, technologii informatycznej i innych.
Należy też wspomnieć o stałych i dobrych relacjach z Uniwersytetem we Lwowie,
który każdorazowo gości kilkunastoosobową delegację członków NKE na swoim
dorocznym święcie kół naukowych, połączonym z konferencją naukowego ruchu
studenckiego.
Od początku funkcjonowania udało się zrealizować większość wspólnych pomysłów i projektów. Do nich należą spotkania naukowe z udziałem m.in. wykła
dowców uczelni macierzystej i zagranicznych. Członkowie NKE poznali również
specyfikę realizacji badań terenowych podczas projektów badawczych dotyczą
cych problemów marketingowych (badania na zlecenie praktyki oraz badania wła~
sne). Szczególnym osiągnięciem Naukowego Koła Ekonomistów jest wprowadzenie stałego zestawu technik badawczych, którymi muszą sprawnie posługiwać się
wszyscy członkowie NKE, w tym m.in. metody badań jakościowych FGI - Wywiad Grupowy Zogniskowany.
Dowodami na przydatność stworzenia zestawu narzędzi są raporty "Zadowolenia ze studiowania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii", opracowywane w ramach ewaluacji wewnętrznej Wydziału, włączone do pakietu dokumentów oceny zewnętrznej kierunków ekonomia i administracja. Podkreślić należy
również, że członkowie NKE uczestniczyli aktywnie w przygotowaniu i realizacji
badań ankietowych dotyczących jakości usługi edukacyjnej WPAiE.
Okazją do wykazania się umiejętnościami badawczymi i sprawnością organizacyjną były obozy naukowe organizowane przy współpracy klubu żeglarskiego
"Fala" na Mazurach. Wyniki badań były prezentowane podczas konferencji naukowych i seminariów. Doświadczenia zdobywane podczas realizacji badań ilościowych i jakościowych wykorzystywane są także przez podmioty gospodarcze,
w tym również zakładane przez absolwentów kierunku ekonomia.
Indywidualny rozwój członków NKE jest bardzo ważnym zadaniem jego zarządu, dlatego realizowane są także projekty typowo szkoleniowe, związane z za-
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interesowaniami studentów, takimi jak: komunikacja werbalna i pozawerbalna,
funkcjonowanie giełd, zarządzanie personelem, public relation i inne.
Dzięki dobrym kontaktom Instytutu Nauk Ekonomicznych z Uniwersytetem Ekonomicznym, dawniej Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, członkowie NKE
mogą próbować swoich sił w grach strategicznych realizowanych w ramach kursów
MEA. Swoje umiejętności członkowie NKE rozwijająnp. przez udział w grze symulacyjnej Euromanager i internetowej grze giełdowej organizowanej przez "Parkiet".
Sprawna realizacja wielu projektów nie byłaby możliwa bez zaangażowania
i poświęcenia kolejnych zarządów NKE, które przekazując sobie doświadcze
nia i zadania do realizacji, tworzą siłę ruchu studenckiego na WPAiE. Zadania nie
byłyby realizowane bez zaangażowania wszystkich członków NKE. Trudno ich
wszystkich wymienić, stąd też z konieczności jako opiekun naukowy dziękuję
kolejnym zarządom za wspaniałą pracę i współpracę.
Działalność naukowa i organizacyjna, szlachetna rywalizacja w realizacji poszczególnych zadań, wspólne wyjazdy i badania, akcje charytatywne i spotkania
nieformalne integrują studentów, pozwalają zdobywać doświadczenia i przynoszą
satysfakcję, a wiele pomysłów powstałych w NKE jest realizowanych już w ramach innych struktur studenckich. Członkowie Naukowego Koła Ekonomistów
kontaktują się ze sobą, wykorzystując współczesne środki komunikacji elektronicznej, prowadzą własną stronę internetową http://nke.prawo. unio wroc.pl, na której można znaleźć dowody aktywności członków Koła.
A zaczęło się to wszystko od małego spotkania - "turnieju" na skromnym polu
golfowym we Wrocławiu.
dr Marcin Winiarski - INE WPAiE
Opiekun naukowy Naukowego Koła Ekonomistów

Zarządy

Naukowego

Koła

Ekonomistów:

październik 2007 r.
prezes Ewa Waloszczyk
wiceprezes Krzysztof Zajączkowski
wiceprezes Krzysztof Kawiński
skarbnik Katarzyna Wierzbicka

październik 2006 - październik 2007 r.
prezes Katarzyna Wierzbicka
wiceprezes Michał Pogorzelski
wiceprezes Tomasz Wania
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październik 2005 - październik 2006 r.
prezes Krzysztof Zajączkowski
wiceprezes Ewa Waloszczyk
wiceprezes Michał Burzyński
październik 2004 - październik 2005 r.
prezes Mariusz Onufer
wiceprezes Paweł Pawlicki
wiceprezes Tomasz Gaździk
grudzień 2003 - październik 2004 r.
prezes Paweł Filipowicz
wiceprezes Mariusz Onufer
wiceprezes Wojciech Hołowacz
październik 2002 - grudzień 2003 r.
prezes Tomasz Opaczyk
wiceprezes Radosław Kusznir
wiceprezes Tomasz Sopata

maj 2001 - październik 2002 r.
prezes Radosław Kusznir
wiceprezes Jakub Tatara
wiceprezes Alicja Wałęsa

