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UCHWAŁA  NR  R.0000.73.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 
zmiany Uchwały nr R.0000.44.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów  

i modyfikacji istniejących 

 

§ 1 

 

1. W uchwale Senatu nr R.0000.44.2020 z dnia 23 marca 2020 roku ulegają zmianie zapisy:  

 

1) § 2 ust. 2 lit. a, b, c, d przyjmują brzmienie: 

 

 „2. Liczba godzin na kierunkach studiów wynosi odpowiednio: 

a) na stacjonarnych studiach I stopnia 1853 h – 180 punktów ECTS, w tym 338 h zajęć  

w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

b) na niestacjonarnych studiach I stopnia 926 h – 180 punktów ECTS, w tym 118 h zajęć  

w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

c) na stacjonarnych studiach I stopnia inżynierskich 2393 h – 210 punktów ECTS, w tym 338 h zajęć w 

grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

d) na niestacjonarnych studiach I stopnia inżynierskich 1214 h – 210 punktów ECTS, w tym  

118 h zajęć w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3.” 

2) § 2 w ust. 3 -  usuwa się treść zapisu w lit. e 

3) § 2 w ust. 5 -  w lit. g, h -  usuwa się słowo „bibliotecznych” 

4) § 2 w ust. 7  - usuwa się słowa „zajęć bibliotecznych” 

5) § 2 w ust. 10 – usuwa się słowo „bibliotecznymi”. 

 

§ 2 

 

Tekst jednolity uchwały nr R.0000.44.2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych 

programów studiów i modyfikacji istniejących stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik do uchwały Senatu nr R.0000.73.2020 z dnia 28 maja 2020 r. 

 

 

Tekst Jednolity uchwały Senatu 

w sprawie 

 

ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących 

 

§ 1 

 

1. W programie kierunku studiów określa się: 

a) formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia 

studiów na danym poziomie; 

b) tytuł zawodowy nadawany absolwentom; 

c) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich 

efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów; 

d) łączną liczbę godzin zajęć; 

e) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego 

cyklu kształcenia; 

f) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych  

z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia; 

g) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS - w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne. 

2. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS  

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 2 ust. 2. 

3. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla 

każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS,  

o której mowa w § 2 ust. 2, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej. 

4. Program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną  

w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest 

kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa  

w § 2 ust. 2 i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia 

działalności naukowej lub udział w tej działalności. 

5. W programie studiów uwzględnić należy wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się  

z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy monitoringu karier zawodowych absolwentów 

prowadzonych zgodnie z art. 352 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

§ 2 

 

1. Okres trwania studiów wynosi: 
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a) studia I stopnia (licencjackie) - 6 semestrów; 

b) studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów; 

c) studia II stopnia (magisterskie) - 3- 4 semestry; 

przy czym łączny czas trwania studiów I i II stopnia na tym samym kierunku wynosi  

10 semestrów. 

2. Liczba godzin na kierunkach studiów wynosi odpowiednio: 

e) na stacjonarnych studiach I stopnia 1853 h – 180 punktów ECTS, w tym 338 h zajęć  

w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

f) na niestacjonarnych studiach I stopnia 926 h – 180 punktów ECTS, w tym 118 h zajęć  

w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

g) na stacjonarnych studiach I stopnia inżynierskich 2393 h – 210 punktów ECTS, w tym 338 h zajęć 

w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

h) na niestacjonarnych studiach I stopnia inżynierskich 1214 h – 210 punktów ECTS, w tym  

118 h zajęć w grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 3; 

i) na stacjonarnych studiach II stopnia 919 h – 120 punktów ECTS w przypadku studiów  

4 semestralnych i 90 punktów ECTS w przypadku studiów 3 semestralnych, w tym 94 h zajęć w 

grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 4; 

j) na niestacjonarnych studiach II stopnia 516 h – 120 punktów ECTS w przypadku studiów  

4 semestralnych i 90 punktów ECTS w przypadku studiów 3 semestralnych, w tym 76 h zajęć w 

grupach przedmiotów wymienionych w ustępie 4. 

3. Program studiów kierunku prowadzonego na studiach I stopnia zawiera: 

a) zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych w liczbie 60 h prowadzone nie 

wcześniej niż od 2 semestru studiów i nie później niż do 5 semestru włącznie; liczba punktów 

ECTS - 0; 

b) zajęcia z dwóch języków obcych na studiach stacjonarnych w liczbie: 90 h język obcy I  

i 120 h język obcy II; (przy czym język obcy I to język angielski), prowadzone nie wcześniej niż 

od 2 semestru studiów i nie później niż do 5 semestru włącznie; liczba punktów ECTS - 14; 

c) zajęcia z języka obcego na studiach niestacjonarnych w liczbie 80 h zajęć z języka obcego I; 

(przy czym język obcy I to język angielski) prowadzone nie później niż od 2 semestru studiów i 

nie później niż do 5 semestru włącznie; liczba punktów ECTS - 14; 

d) zajęcia z BHP w liczbie 4 h prowadzone na 1 semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 0;  

e) wykreślone; 

f) zajęcia z elektronicznych źródeł informacji naukowej w liczbie 4 h prowadzone na  

4 semestrze; liczba punktów ECTS - 0; 

g) seminarium dyplomowe na studiach stacjonarnych w liczbie 60 h oraz 30 h na studiach 

niestacjonarnych, prowadzone nie wcześniej niż od 5 semestru studiów; liczba punktów ECTS 

12; 

h) pracę dyplomową na ostatnim semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 8. 

Wymienione powyżej zajęcia w ust. 3 wybierane są przez studentów i planowane wspólnie we 

Wrocławiu i niezależnie w Filii; 

4. Program studiów kierunku prowadzonego na studiach II stopnia zawiera: 

a) zajęcia na studiach stacjonarnych z języka obcego - języka angielskiego w liczbie 30 h 

prowadzone na 1 semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 4; 

b) zajęcia na studiach niestacjonarnych z języka obcego w liczbie 40 h prowadzone na 1 i 2 

semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 4; 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

c) zajęcia z BHP w liczbie 4 h prowadzone na 1 semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 0; 

d) seminarium magisterskie w liczbie 60 h zajęć na studiach stacjonarnych oraz 32 h na studiach 

niestacjonarnych, prowadzone przez dwa ostatnie semestry studiów; liczba punktów ECTS - 12; 

e) pracę magisterską na ostatnim semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 8. 

Wymienione powyżej zajęcia w ust. 4 wybierane są przez studentów i planowane wspólnie we 

Wrocławiu i niezależnie w Filii; 

5. W strukturze programów studiów należy uwzględnić zasady: 

a) zajęcia z przedmiotów humanistycznych lub społecznych na studiach I stopnia rozpoczynające 

się nie wcześniej niż od 2 semestru studiów: 

 stacjonarnych w liczbie 60 h w strukturze 2 przedmiotów po 30 h 

 niestacjonarnych w liczbie 32 h w strukturze 2 przedmiotów po 16 h, 

wybierane przez studentów i planowane wspólnie we Wrocławiu i niezależnie w Filii; łączna 

liczba punktów ECTS - 6, 

b) zajęcia z przedmiotów humanistycznych lub społecznych prowadzone nie później niż na 

przedostatnim semestrze studiów na studiach II stopnia: 

 stacjonarnych, w liczbie 30 h, 

 niestacjonarnych w liczbie 16 h,  

wybierane przez studentów i planowane wspólnie we Wrocławiu i niezależnie w Filii; liczba 

punktów ECTS - 3. 

c) prowadzenie zajęć na 1 lub 2 semestrze studiów I stopnia z zakresu:   

ekonomii - 60 h na studiach stacjonarnych, 32 h na studiach niestacjonarnych,  

finansów - 30 h na studiach stacjonarnych, 16 h na studiach niestacjonarnych,  

rachunkowości - 30 h na studiach stacjonarnych, 16 h na studiach niestacjonarnych,  

zarządzania - 60 h na studiach stacjonarnych, 32 h na studiach niestacjonarnych  

prowadzone w oparciu o jednolite efekty kształcenia i punkty ECTS dla całej Uczelni;  

z wyłączeniem zajęć z zakresu:  

ekonomii na kierunku Ekonomia i Ekonomia biznesu i finanse,  

zarządzania na kierunku Zarządzanie i Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce,  

finansów na kierunku Finanse i rachunkowość i Ekonomia biznesu i finanse oraz  

rachunkowości na kierunku Rachunkowość i controlling. 

d) prowadzenie zajęć na 1 lub 2 semestrze studiów I stopnia z przedmiotów:  

Matematyka - 60 h na studiach stacjonarnych, 32 h na studiach niestacjonarnych;  

Prawo (w formie wykładów) - 30 h na studiach stacjonarnych, 16 h na studiach 

niestacjonarnych;  

Technologie informacyjne (w formie ćwiczeń) - 30 h na studiach stacjonarnych, 16 h na studiach 

niestacjonarnych - z możliwością wyboru przez studentów poziomu kształcenia technologii 

informacyjnej; w oparciu o jednolite efekty kształcenia i punkty ECTS dla całej Uczelni;  

z wyłączeniem zajęć z matematyki na kierunku Analityka gospodarcza; 

e) prowadzenie zajęć na 1 lub 2 semestrze studiów II stopnia z Metodologii badań naukowych  

w liczbie 15 h wykładów na studiach stacjonarnych, 8 h wykładów na studiach niestacjonarnych; 

liczba punktów ECTS - 2; 

f) programy studiów prowadzonych w języku polskim powinny uwzględniać prowadzenie zajęć  

w języku angielskim (oprócz zajęć z lektoratu j. angielskiego). Minimalny wymiar takich zajęć 

to 15 h na studiach stacjonarnych i 8 h na studiach niestacjonarnych; 
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g)  na poszczególnych kierunkach studiów liczba godzin wykładów stanowi nie mniej niż 50% 

ogólnej liczby godzin zajęć (bez uwzględnienia zajęć: z wychowania fizycznego, z języków 

obcych,  BHP i seminariów) za wyjątkiem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na  

I stopniu gdzie stanowi nie mniej niż 45%; 

h) programy studiów winny uwzględniać udział na poziomie 50% godzin zajęć w ramach 

indywidualnego programu studiów (IPS), z wyłączeniem zajęć z: wychowania fizycznego,  

języków obcych, BHP i seminariów. IPS obejmuje tylko przedmioty z danego poziomu studiów; 

i) stosowanie minimalnej liczby 30 h zajęć jako podstawowego wymiaru przedmiotu na studiach 

stacjonarnych (następnie wielokrotność 15 h); minimalnej liczby 16 h zajęć jako podstawowego 

wymiaru przedmiotu na studiach niestacjonarnych (następnie wielokrotność 8 h); 

j) prowadzenie zajęć ze specjalności/ścieżki kształcenia od 5 semestru studiów I stopnia  

w liczbie 210 h na studiach stacjonarnych i 112 h na studiach niestacjonarnych na jedną 

specjalność/ścieżkę kształcenia. Ustalenie nie dotyczy kierunku Zarządzanie i inżynieria 

produkcji, na którym specjalność obejmuje nie więcej niż 375 h zajęć na studiach stacjonarnych 

oraz nie więcej niż 200 h na studiach niestacjonarnych prowadzonych od 5 semestru studiów; 

k) na studiach I stopnia dla kierunków, których liczba grup planowanych do uruchomienia na  

I roku studiów stacjonarnych wynosi co najmniej 6, zamiast specjalności/ścieżki kształcenia 

można uruchomić moduły kształcenia odpowiednio w wymiarze 360 h na studiach stacjonarnych 

i 192 h na studiach niestacjonarnych. Ustalenie nie dotyczy kierunku Zarządzanie i inżynieria 

produkcji, na którym moduł może być w wymiarze 450 h na studiach stacjonarnych i 240 h na 

studiach niestacjonarnych. Prowadzenie zajęć w ramach modułów rozpoczyna się od 5 semestru. 

l) prowadzenie zajęć ze specjalności/ścieżki kształcenia nie wcześniej niż od 3 semestru studiów II 

stopnia w liczbie 180 h na studiach stacjonarnych, 96 h na studiach niestacjonarnych na 

wszystkich kierunkach; 

m) a studiach II stopnia dla kierunków, których liczba grup planowanych do uruchomienia na  

I roku studiów stacjonarnych wynosi co najmniej 5, można uruchomić moduły kształcenia w 

wymiarze 240 h na studiach stacjonarnych i 120 h na studiach niestacjonarnych. Prowadzenie 

zajęć w ramach modułów rozpoczyna się wtedy od 3 semestru; 

n) zaleca się udział zajęć międzykatedralnych (na poziomie specjalności/ścieżki kształcenia albo 

modułów) w stopniu nie niższym niż 30% bez uwzględnienia seminariów. 

6. Ćwiczenia prowadzone w salach komputerowych na kierunkach: Informatyka w biznesie, Analityka 

gospodarcza, Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą stanowić nie więcej niż 30% łącznej liczby 

godzin przypadających na studenta na studiach I stopnia i nie więcej niż 25% na studiach II stopnia. 

Na pozostałych kierunkach studiów ćwiczenia prowadzone w salach komputerowych mogą stanowić 

nie więcej niż 15% łącznej liczby godzin przypadających na 1 studenta na studiach I stopnia oraz nie 

więcej niż 10% na studiach II stopnia. W indywidualnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan 

ds. Kształcenia/Dziekan Filii. 

7. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach mogą być uruchamiane wyłącznie na 

studiach inżynierskich, przy czym liczba godzin tych zajęć nie może przekroczyć 24% ogólnej liczby 

godzin zajęć po pomniejszeniu tej liczby o łączną liczbę godzin z wychowania fizycznego, języków 

obcych,  BHP i seminariów. 

8. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi nie mniej niż 75% ogólnej liczby punktów 

ECTS planowanych na danym stopniu studiów. 
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9. Przedmioty wymienione w ust. 3 i 4 oraz 5 pkt. a), b), c), d) i e) niniejszej Uchwały powinny być 

planowane z zachowaniem jednolitej formy ich zaliczenia na całej Uczelni. 

10. Wszystkie zajęcia poza zajęciami z: wychowania fizycznego, języków obcych,  BHP i seminariami 

prowadzone są na studiach niestacjonarnych w oparciu o jednolite efekty kształcenia i w wymiarze 

8/15 wymiaru odpowiednich zajęć na studiach stacjonarnych. 

11. Opracowane dla poszczególnych przedmiotów efekty kształcenia winny uwzględniać przepisy 

zawarte w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jed. Dz. 

U. 2020 poz. 226 ) i rozporządzeniu MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia  

14 listopada 2018 r. (Dz. U.2018, poz. 2218) oraz rozporządzeniu MNiSW z dnia 27 września 2018 

r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861). 

12. Dla wszystkich programów studiów Uczelnia przyporządkowuje kierunki prowadzonych studiów do 

dyscyplin naukowych wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których 

zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się. 

13. Wymienione w niniejszej Uchwale regulacje nie dotyczą studiów wspólnych prowadzonych  

w oparciu o odrębne przepisy i umowy.  

14. Studia posiadające akredytacje zagraniczne, powinny stosować niniejsze regulacje, jeżeli nie stoją 

one w sprzeczności z wymaganiami instytucji akredytujących.  

15. Studia, które w nazwie studiów mają dopisek MBA lub równoważny prowadzone są jako studia II 

stopnia. Inne formy prowadzenia studiów MBA wymagają zgody Senatu.  

16. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek Dziekana ds. Kształcenia wyrazić zgodę na 

uruchomienie programu studiów na innych zasadach niż wynikających z niniejszej Uchwały,  

w szczególności dotyczy to programów uruchamianych w oparciu o art. 60-62 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

17. Kalendarium przygotowania programów studiów: 

a) Przekazanie przez Rady kierunku programów na dany cykl kształcenia do Dziekana  

ds. Kształcenia/Dziekana Filii - nie później niż do 31 marca; 

b) zaopiniowanie przez samorząd studencki do dnia 10 kwietnia programu studiów; 

c) zaopiniowanie przez właściwą radę dydaktyczną oraz przez Radę ds. kształcenia do dnia  

10 kwietnia programów studiów 

d) poddanie pod głosowanie wszystkich programów studiów na kwietniowym posiedzeniu Senatu; 

e) sprawy sporne związane z niniejszą Uchwałą rozstrzyga Rektor po zasięgnięciu opinii Prorektora 

ds. Studenckich i Kształcenia oraz Dziekana ds. Kształcenia/Dziekana Filii. 

 

§ 3 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała nr R.0000.44.2020 Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2020 r. 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 


