
 

UCHWALA NR 53 

SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. O. LANGEGO WE WROCLAWIU 

z dnia 2.03.2006 

Wytyczne dla Rad Wydziałów dotyczące przygotowywania planów i programów studiów 

Na podstawie art. 62 ust. l pkt 4 i art. 68 ust. l pkt 4 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. nr 164 z 

2005 r.) ze względu na konieczność zapewnienia realizacji standardów nauczania i utrzymywania kosztów 

kształcenia na poziomie zapewniającym samofinansowanie Akademii ustala się następujące wytyczne dla Rad 

Wydziałów: 

1. Każdy przedmiot (grupa przedmiotów) wymieniony w standardach nauczania dla danego kierunku studiów na 

studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich 

musi być realizowany w liczbie godzin zajęć nie mniejszej niż podana w standardach. 

2. Łączne liczby godzin wszystkich zajęć w całym toku studiów dziennych nie mogą być wyższe od zalecanych 

w standardach. Zasadę tę należy wdrożyć z początkiem roku akademickiego 2006/2007 na trzech pierwszych 

latach studiów tak przygotowując programy na te lata, by była w nich realizowana właściwa część zajęć 

zaplanowanych na liczbę godzin zalecaną w standardach (np. dla jednolitych studiów magisterskich zależnie od 

kierunku zaplanowanych na 3000 lub 3200 godzin). Od roku akademickiego 2007/2008 redukcją liczb godzin 

zajęć na studiach dziennych według tej zasady należy objąć kolejne lata studiów. 

3. Ze względu na znaczne przekroczenia obowiązujących standardów z języków obcych i wychowania 

fizycznego redukcja zajęć z języków obcych powinna wynosić ok. 20% a z wychowania fizycznego ok. 30%. 

(Ubytek zajęć z tych przedmiotów będzie rekompensowany zajęciami nieobowiązkowymi za symboliczną 

opłatą). 

4. Łączna liczba godzin zajęć (w całym programie studiów, a nie z przedmiotu wymienionego w standardach) na 

studiach wieczorowych musi wynosić co najmniej 80% liczby godzin zalecanej w standardach dla studiów 

dziennych , a na zaocznych co najmniej 60%. 

5. Należy się stosować do aktualnych standardów nauczania, z tym że nowe standardy wdraża się od pierwszego 

roku studiów z początkiem nowego roku akademickiego, jeśli zostaną wprowadzone odpowiednim aktem 

prawnym do 31 marca, czyli na około 6 miesięcy przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim. 

6. Wykłady muszą obejmować nie mniej niż 45% łącznej liczby godzin zajęć przypadających na studenta w 

każdym programie. Wyjątkiem jest kierunek „Zarządzanie i inżynieria produkcji", na którym muszą obejmować 

nie mniej niż 40%. 

7. Zajęcia laboratoryjne i inne prowadzone w grupach mniejszych niż grupy administracyjne (z wyjątkiem 

języków obcych, zajęć z wychowania fizycznego i seminariów) mogą obejmować na kierunku „Informatyka i 

ekonometria" nie więcej niż 18% łącznej liczby godzin zajęć przypadających na studenta, na kierunku 

„Zarządzanie i inżynieria produkcji" nie więcej niż 20%, a na pozostałych nie więcej niż 10%. 

8. Sprawy sporne dotyczące liczb godzin zajęć i struktury zajęć według ich form rozstrzyga rektor. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


