SENAT

UCHWAŁA NR 0000 - 33/13
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie
zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki
2013/2014
§1
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdził limity przyjęć na studia stacjonarne i
niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014.
Liczby przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014 roku będą mieściły się w
limitach podanych w tabeli:
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Uchwała opiera się na założeniu, że maksymalna liczba osób w grupie wynosi 32 osoby. W przypadku
zastosowania innej, wskazanej w Uchwale Senatu UE liczby osób w grupie limity odpowiednio się
zmienią. Liczebność grupy rozpoczynającej zajęcia na pierwszym semestrze nie może być mniejsza niż
26 osób. Rektor może zwiększyć liczbę grup, jeśli uzyska na nie dofinansowanie ze źródeł
pozabudżetowych, np. z funduszy europejskich lub opłat za studia.
W wypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek Finanse i rachunkowość na Wydziale
Zarządzania, Informatyki i Finansów (kierunek prowadzony w języku angielskim) za uprawnionych do
przyjęcia w ramach 75% limitu miejsc zarezerwowanych przez Dziekana Wydziału dla najlepszych
absolwentów pod względem średniej ocen z semestrów 1-5 studiów pierwszego stopnia tego samego
wydziału i kierunku uważa się wyłącznie absolwentów kierunku Finanse i rachunkowość (Wydział ZIF)
prowadzonego w języku angielskim. Pozostałych kandydatów obowiązuje egzamin testowy i rozmowa
kwalifikacyjna w języku angielskim.
W związku z uruchomieniem od roku akademickiego 2013/2014 nowego kierunku studiów Turystyka, dla
najlepszych absolwentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki kierunku Ekonomia oraz
Zarządzanie, którzy wybiorą na II stopniu kierunek Turystyka, dziekan rezerwuje do 75% miejsc bez
rozmowy kwalifikacyjnej (na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Senatu nr 0000-41/12 z 24.05.2012 r.)
Limity przyjęć na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia wynikają z ogólnej liczby
studentów w skali całej Uczelni i zasady, iż co najmniej 50% stanowią studenci studiów stacjonarnych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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