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UCHWAŁA NR R.0000.[…].2020 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia [……………..…] 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 (dalej: Statut), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 100 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Kierunku (w tym Rada EMBA)”. 

2. § 103 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „W skład Rady Kierunku wchodzą: menedżer 

kierunku jako przewodniczący Rady, zastępca menedżera kierunku, o ile został powołany, 

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, lub nie więcej niż 9 osób, w przypadku gdy w jej skład wchodzi 

zastępca menedżera kierunku.”.   

3. W § 103 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „Rada Kierunku dla programu EMBA, 

zwana Radą EMBA, powoływana jest w trybie określonym w ust.1 na wniosek Dyrektora 

Programu EMBA. Rada EMBA wykonuje zadania określone przez Dyrektora Programu 

EMBA oraz zadania określone w ust.4 powyżej. Skład Rady EMBA nie musi spełniać 

warunków określonych w ust. 2.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

 

 Projektowane zmiany mają na celu podkreślenie, że Radą Kierunku jest także Rada EMBA 

(projektowane brzmienie § 100 pkt 4 Statutu UEW). Powyższe ma znaczenie m.in. w kontekście 

istniejących obecnie w Statucie UEW odesłań do studiów EMBA (§ 101 ust. 3 pkt 2 Statutu UEW), 

Komisji Rekrutacyjnej EMBA (§ 89 ust. 1 Statutu UEW) i Dyrektora Programu EMBA (§ 99 Statutu 

UEW, § 101 ust. 2 Statutu UEW w brzmieniu nadanym uchwałą Senatu nr R.0000.104.2020 z dn. 9 

lipca 2020 r.). Dostrzega się jednocześnie potrzebę, aby w przypadku Rady Kierunku dla programu 

EMBA (Rady EMBA) określanie dodatkowych (ponadstatutowych) zadań i składu Rady pozostawić 

w gestii Dyrektora Programu EMBA (projektowany § 103 ust. 4 Statutu UEW). Co się natomiast 

tyczy składu Rady Kierunku proponuje się poszerzenie jego składu o zastępcę menedżera kierunku, o 

ile został powołany (projektowane brzmienie § 103 ust. 2 Statutu UEW). 

 

 


