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UCHWAŁA  NR  R.0000.98.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 
uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

  

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 

R.0000.60.2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. W § 5 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

6. W Uczelni funkcjonują w szczególności: 

1) Rady Wydziałów, 

2) Rada Menedżerów, 

3) Rada ds. Kształcenia, 

4) Rada Naukowa Uczelni, 

5) Rada Menedżerów Filii, 

6) Rady Kierunków. 

 

1. W § 97 ustęp 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1) właściwe Rady Menedżerów – spośród nauczycieli akademickich, 

 

2. W § 97 ustęp 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1) dwudziestu nauczycieli akademickich – wskazanych przez Rady Menedżerów, 

 

3. W § 97 ustęp 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1) dziesięciu nauczycieli  akademickich – wskazanych przez Rady Menedżerów, 

 

4. § 100 otrzymuje brzmienie:  

Organizowaniem działalności dydaktycznej w Uczelni zajmują się w szczególności: 

1) Rada ds. Kształcenia, 



 

 

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 

2) Rada Menedżerów, 

3) Rada Menedżerów Filii, 

4) Rada Kierunku. 

 

5. § 102 otrzymuje brzmienie: 

1. W Uczelni powoływane są: 
1) Rada Menedżerów - dla kierunków prowadzonych w siedzibie Uczelni.  
2) Rada Menedżerów Filii – dla kierunków prowadzonych w Filii; 

2. Rada Menedżerów i Rada Menedżerów Filii są powołanymi odpowiednio przez Dziekana ds. 

Kształcenia/Dziekana Filii gremiami opiniodawczymi, doradczymi i wspomagającymi pracę 

tych Dziekanów. 
3. W skład Rady Menedżerów wchodzą: Dziekan ds. Kształcenia jako przewodniczący Rady, 

Prodziekan ds. Kształcenia, menedżerowie kierunków prowadzonych w siedzibie Uczelni. 
4. W skład Rady Menedżerów Filii wchodzą: Dziekan Filii jako przewodniczący Rady, 

Prodziekan Filii, menedżerowie kierunków prowadzonych w Filii. 

5. Do zadań Rady Menedżerów/Rady Menedżerów Filii należą w szczególności: 
1) opracowywanie projektów regulacji dotyczących kształcenia w Uczelni w ramach studiów  

I i II stopnia z wyłączeniem regulaminu studiów, 

2) monitorowanie rynku edukacyjnego oraz proponowanie nowych kierunków kształcenia, 

zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

3) ustalanie zasad zapisów na seminaria dyplomowe oraz zasad wyboru specjalności, modułów 

i ścieżek kształcenia w porozumieniu z dziekanem właściwym ds. studenckich. 

 

6. § 103 otrzymuje brzmienie: 

1. Rada Kierunku jest ciałem kolegialnym wspierającym menedżera kierunku  

w wykonywaniu jego zadań, powoływanym przez Dziekana ds. Kształcenia lub Dziekana Filii 

na wniosek menedżera kierunku na okres kadencji Rektora. 

2. W skład Rady Kierunku wchodzą: menedżer kierunku jako przewodniczący Rady, trzy osoby 

prowadzące zajęcia na kierunku posiadające co najmniej stopień doktora, w tym co najmniej 

dwie osoby deklarujące prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie kierunku, co 

najmniej jeden przedstawiciel biznesu oraz przedstawiciel studentów. Rada Kierunku liczy nie 

więcej niż 8 osób. 

3. Do zadań Rady Kierunku należą w szczególności: 

1) opracowywanie efektów uczenia się na kierunku, 

2) przygotowywanie zmian programów studiów na kierunku w tym opracowywanie ścieżki 

kształcenia/modułu/specjalności na kierunku, 

3) monitorowanie jakości kształcenia na kierunku, 

4) analizowanie potencjalnych i rzeczywistych problemów związanych z realizacją programu 

na danym kierunku studiów, 

5) analiza zgodności kierunkowych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy. 
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§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


