
Projekt uchwały 

 

Uchwała Nr R.0000.XX.2020 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
z dnia XX  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. 

 

2. W § 10 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Regulamin organizacyjny w części dotyczącej zakresu działania organów Uczelni 

wymaga zaopiniowania przez Senat. 

 

3. W § 49 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Kierowników uczelnianych jednostek organizacyjnych, spośród pracowników tych 

jednostek, Rektor powołuje na okres do końca swojej kadencji na wniosek prorektora 

nadzorującego daną jednostkę, po zasięgnięciu opinii pracowników tych jednostek.  

W trakcie kadencji Rektor odwołuje kierownika uczelnianej jednostki organizacyjnej 

na wniosek pełniącego tę funkcję lub z inicjatywy własnej, bez konieczności 

zasięgania opinii. 

 

4. W § 50 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Dyrektora Biblioteki Głównej, spośród pracowników tej jednostki, powołuje Rektor, 

na okres do końca swojej kadencji na wniosek prorektora właściwego ds. nauki i po 

zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej. W trakcie kadencji Rektor odwołuje dyrektora 

Biblioteki Głównej na wniosek pełniącego tę funkcję lub z inicjatywy własnej, bez 

konieczności zasięgania opinii. 

 

5. W § 53 ustęp 3 punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

10)  Prodziekana ds. kształcenia – na wniosek Dziekana ds. Kształcenia. 
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6. W § 53 dodaje się ustęp 7a o treści: 

7a. W przypadku odwołania osoby pełniącej funkcję kierowniczą na zasadach określonych 

w § 53 ust.7 lub zmian organizacyjnych w zakresie funkcji kierowniczych w Uczelni, 

w terminie do dwóch miesięcy od dnia odwołania lub wprowadzenia tych zmian, 

Rektor powołuje osobę na funkcję kierowniczą, chyba że zachodzą okoliczności 

uzasadniające nie powoływanie nowej osoby na funkcję kierowniczą w miejsce 

odwołanej. 

 

7. W § 54 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

3. Powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej następuje na okres do końca kadencji 

Rektora. 

 

8. W § 54 dodaje się ust.4 o treści: 

4. Rektor powołuje osoby do pełnienia funkcji prorektorów i dziekanów wydziałów nie 

później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia funkcji przez Rektora,  

a pozostałe osoby do pełnienia funkcji kierowniczych nie później niż w terminie 

dwóch miesięcy od dnia objęcia funkcji przez Rektora. 

 

9. W § 55 skreśla się ust. 3. 

10.  W § 55 dotychczasowe ustępy 4 i 5 otrzymują numerację 3 i 4. 

 

11. W § 60 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Dziekan ds. Kształcenia zatwierdza przydzielenie zajęć nauczycielom akademickim  

w określonym wymiarze i na wskazanym kierunku studiów na wniosek menadżera 

kierunku uwzględniając potrzebę realizacji założonego pensum przez nauczycieli 

akademickich. Dziekan ds. Kształcenia zleca nauczycielowi akademickiemu 

przeprowadzenie przydzielonych zajęć oraz informuje o tym kierownika katedry,  

w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. 

 

12. W § 60 dodaje się ustęp 2a o treści: 

2a.  Dziekan ds. Kształcenia zatwierdza przydzielenie zajęć osobom niebędącym 

nauczycielami akademickimi w określonym wymiarze i na wskazanym kierunku 

studiów na wniosek menadżera kierunku oraz zleca ww. osobom przeprowadzenie 

przydzielonych zajęć. 

 

13. W § 87 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Studia w Uczelni prowadzone są na kierunkach zgodnie z programami studiów 

przyjętymi przez Senat po zaopiniowaniu przez Radę ds. Kształcenia. 

 

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

1) właściwe Rady Menedżerów – spośród nauczycieli akademickich, 

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

1) dwudziestu nauczycieli akademickich – wskazanych przez Rady Menedżerów, 

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

1) dziesięciu nauczycieli  akademickich – wskazanych przez Rady Menedżerów, 

 

17. § 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
5. Dziekan Filii pełni w Filii obowiązki Dziekana ds. Studenckich oraz Dziekana ds. 

Kształcenia. 
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18. § 100 otrzymuje brzmienie:  

Organizowaniem działalności dydaktycznej w Uczelni zajmują się w szczególności: 

1) Rada ds. Kształcenia, 

2) Rada Menedżerów, 

3) Rada Menedżerów Filii, 

4) Rada Kierunku. 

 

19. W § 101 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  

2. W skład Rady ds. Kształcenia wchodzi Prorektor właściwy ds. studenckich i 

kształcenia jako przewodniczący oraz członkowie: Dziekan ds. kształcenia, Dziekan 

Filii, Dziekan ds. studenckich, Prodziekan ds. kształcenia, Prodziekani ds. 

studenckich, Prodziekan Filii, przewodniczący Samorządu Studenckiego, 

przewodniczący Samorządu Studenckiego w Filii, Dyrektor Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, Dyrektor Programu EMBA, Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia, Dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich, oraz 

kierownicy uczelnianych jednostek wymienionych w § 49 ust. 1 i 2. 

20. W § 101 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  

3. Zadania Rady ds. kształcenia obejmują w szczególności: 

1) przygotowywanie projektu Regulaminu studiów i jego zmian, 

2) opracowywanie i opiniowanie projektów regulacji dotyczących programów 

kształcenia w Uczelni w ramach studiów I, II stopnia, studiów EMBA oraz 

studiów podyplomowych i szkoleń, 

3) opiniowanie wniosków skierowanych do Rektora o utworzenie nowych kierunków 

studiów, 

4) opiniowanie wniosków skierowanych do Senatu dotyczących programów studiów, 

5) opracowywanie i opiniowanie projektów dotyczących organizacji kształcenia. 

 

21. § 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. 
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22. § 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. 

 

23. W § 104 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  

3. Menedżer kierunku powoływany jest na okres kadencji Rektora przedłużony o czas 

niezbędny do powołania na tę funkcję następcy. 

24. W § 104 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:  

4. Do zadań menedżera kierunku należą: 

1) organizowanie i koordynacja pracy Rady Kierunku,  

2) nadzór nad jakością kształcenia na kierunku i wprowadzanie działań korygujących, 

3) współpraca z Centrum Promocji/Biurem Filii w zakresie promocji kierunku,  

4) zaplanowanie odpowiedniej obsady zajęć dydaktycznych i przedstawienie jej do 

akceptacji Dziekanowi ds. Kształcenia/Dziekanowi Filii,  

5) przygotowywanie, w porozumieniu z Dziekanem ds. Kształcenia/Dziekanem Filii, 

dokumentacji niezbędnej do akredytacji kierunków przez PKA, przy wsparciu 

innych jednostek organizacyjnych Uczelni, 

6) weryfikacja oferty seminaryjnej pod kątem zgodności z efektami uczenia się 

obowiązującymi na kierunku, 

7) wsparcie procesu dyplomowania, 

8) weryfikacja i zatwierdzanie sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku, 

9) dbałość o jakość dokumentacji dotyczących programu kształcenia na kierunku. 

 

25. § 122 otrzymuje brzmienie: 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające 

godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy 

Ustawy.  

2. W skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów wchodzi:  

1) dziesięciu nauczycieli akademickich, 

2) dziesięciu doktorantów.  

3. W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów wchodzi:  

1) pięciu nauczycieli akademickich,  

2) pięciu doktorantów.  

4. Kandydatów na członków obu komisji wskazują:  
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1) Dziekan Szkoły Doktorskiej – spośród nauczycieli akademickich 

2) Samorząd Doktorantów – spośród doktorantów 

5. Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Doktorantów, powołuje spośród kandydatów o których mowa w 

ust. 4, Senat na wniosek Rektora. 

6. Kadencja Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji Senatu. 

7. Na swym pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Rektora, komisje wybierają 

spośród nauczycieli akademickich wchodzących w ich skład przewodniczącego i jego 

zastępcę (wiceprzewodniczącego). 

8. W skład zespołu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów wchodzą wskazani przez 

przewodniczącego komisji spośród jej członków:  

1) przewodniczący zespołu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, 

2) dwaj nauczyciele akademiccy, 

3) dwaj doktoranci.  

 

§ 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


