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Załącznik nr 2 do ZR nr 195/2022 

PROGRAM STUDIÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU 

Cykl kształcenia: ……………………………………. 

Program Podwójnego Dyplomu realizowany w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW)  

 

oraz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa uczelni partnerskiej oraz akronim) 

 

na kierunku ……………………………………………………..…………………………………………………………………….. w UEW 

(wpisać nazwę kierunku) 

 

oraz na kierunku ………………………………………………………………………………………………………………….w ………….. 

(wpisać nazwę kierunku oraz akronim uczelni partnerskiej). 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (wpisać nazwę uczelni partnerskiej) 

nr Przedmiot wg 
programu 

studiów w UEW 

ECTS semestr nr Przedmiot wg 
programu studiów w 
uczelni partnerskiej 

ECTS semestr 

Przedmioty wymienialne 

        

        

Różnice programowe realizowane w UEW 

        

        

Różnice programowe realizowane w uczelni partnerskiej 

        

        

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa1 

Opcja 1 (jedna praca dyplomowa pisana w UEW i jedna obrona w UEW) 

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

      

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

      

Opcja 2 (wspólna praca dyplomowa, która ma co najmniej promotora z UEW oraz co najmniej 
recenzenta z UEW, obrona pracy co najmniej w UEW)  

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

   Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w uczelni 
partnerskiej 

  

 
1 Seminarium i praca dyplomowa mogą być realizowane w jednej z trzech opcji 
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 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

   Praca dyplomowa 
realizowana w uczelni 
partnerskiej 

  

Opcja 3 (oddzielne prace dyplomowe oraz oddzielne egzaminy dyplomowe) 

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

      

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

      

     Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w uczelni 
partnerskiej 

  

     Praca dyplomowa 
realizowana w uczelni 
partnerskiej 

  

RAZEM ECTS   RAZEM ECTS   

 

Ścieżka kształcenia realizowana przez studenta, którego uczelnią macierzystą jest UEW oraz 

przez studenta, którego uczelnią macierzystą jest uczelnia partnerska. Przejście ścieżką 

kształcenia umożliwia studentom uzyskanie tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia 

studiów na określonym poziomie i kierunku przyznawanego przez UEW  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (wpisać nazwę uczelni partnerskiej) 

nr Przedmiot wg 
programu 

studiów w UEW 

ECTS semestr nr Przedmiot wg 
programu studiów w 
uczelni partnerskiej 

ECTS semestr 

Przedmioty wymienialne 

        

        

Różnice programowe realizowane w UEW 

        

        

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa2 

Opcja 1 (jedna praca dyplomowa pisana w UEW i jedna obrona w UEW) 

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

      

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

      

Opcja 2 (wspólna praca dyplomowa, która ma co najmniej promotora z UEW oraz co najmniej 
recenzenta z UEW, obrona pracy co najmniej na UEW)  

 Seminarium 
dyplomowe 

   Seminarium 
dyplomowe 

  

 
2 Seminarium i praca dyplomowa mogą być realizowane w jednej z trzech opcji 
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realizowane w 
UEW 

realizowane w uczelni 
partnerskiej 

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

   Praca dyplomowa 
realizowana w uczelni 
partnerskiej 

  

Opcja 3 (oddzielne prace dyplomowe oraz oddzielne egzaminy dyplomowe) 

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

      

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

      

     Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w uczelni 
partnerskiej 

  

     Praca dyplomowa 
realizowana w uczelni 
partnerskiej 

  

RAZEM ECTS   RAZEM ECTS   

 

Ścieżka kształcenia realizowana przez studenta, którego uczelnią macierzystą jest UEW, 

umożliwiająca mu uzyskanie tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów na określonym 

poziomie i kierunku przyznawanego przez uczelnię partnerską 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (wpisać nazwę uczelni partnerskiej) 

nr Przedmiot wg 
programu 

studiów w UEW 

ECTS semestr nr Przedmiot wg 
programu studiów w 
uczelni partnerskiej 

ECTS semestr 

Przedmioty wymienialne 

        

        

Różnice programowe realizowane w uczelni partnerskiej 

        

        

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa3 

Opcja 1 (jedna praca dyplomowa pisana w UEW i jedna obrona w UEW) 

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

      

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

      

Opcja 2 (wspólna praca dyplomowa, która ma co najmniej promotora z UEW oraz co najmniej 
recenzenta z UEW, obrona pracy co najmniej na UEW)  

 
3 Seminarium i praca dyplomowa mogą być realizowane w jednej z trzech opcji 
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 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

   Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w uczelni 
partnerskiej 

  

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

   Praca dyplomowa 
realizowana w uczelni 
partnerskiej 

  

Opcja 3 (oddzielne prace dyplomowe oraz oddzielne egzaminy dyplomowe) 

 Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w 
UEW 

      

 Praca dyplomowa 
realizowana w 
UEW 

      

     Seminarium 
dyplomowe 
realizowane w uczelni 
partnerskiej 

  

     Praca dyplomowa 
realizowana w uczelni 
partnerskiej 

  

RAZEM ECTS   RAZEM ECTS   

 


