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UCHWAŁA NR 39 /2008 
 

SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

 
 

w sprawie 
  

przyjęcia Wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących przygotowania planów i 
programów studiów 

 
§ 1 

 
Senat Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wyraził zgodę na przyjęcie Wytycznych  

dla Rad Wydziałów dotyczących przygotowania planów i programów studiów  

w następującym brzmieniu 

 
Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 4 i art. 68 ust. 1 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 działalności dydaktycznej ustala się następujące wytyczne dla Rad 
Wydziałów. 
 
1. Należy się stosować do aktualnych standardów nauczania. 
2. Każdy przedmiot (grupa przedmiotów) wymieniony w standardach nauczania dla danego 

kierunku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia i 
jednolitych magisterskich musi być realizowany w liczbie godzin zajęć nie mniejszej niż 
podana w standardach. 

3.  Łączne liczby godzin wszystkich zajęć w całym toku studiów dziennych nie mogą być 
wyższe od zalecanych w standardach:  
– obowiązujących od 1.10. 2007 - w roku akademickim 2008/2009 dla I i II roku 

studiów I i II stopnia, a w następnych latach dla wszystkich lat studiów I i II stopnia, 
– obowiązujących wcześniej dla pozostałych roczników studiów I stopnia i jednolitych 

magisterskich. 
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 stacjonarnych, a na zaocznych co 
najmniej 60%. 

5. Liczba godzin zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia łącznie  nie może być mniejsza niż 240, a godzin zajęć z WF nie mniejsza niż 75. 
Na Wydziale IE dopuszcza się inny rozkład zajęć z języków obcych w czasie, a 
mianowicie nie mniej niż 180 godzin na I stopniu i nie mniej niż 105 godzin na II stopniu. 



 

 

6. Wykłady muszą obejmować nie mniej niż 45% łącznej liczby godzin zajęć 
przypadających na studenta w każdym programie studiów I stopnia, lub jednolitych 
magisterskich a nie mniej niż 50% w programie studiów II stopnia. Wyjątkiem jest 
kierunek „Zarządzanie  i inżynieria produkcji”, na którym muszą obejmować nie mniej 
niż 40% na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich a 45% na studiach II stopnia. 

7. Zajęcia laboratoryjne i inne prowadzone w grupach mniejszych niż grupy administracyjne 
(z wyjątkiem języków obcych, zajęć z wychowania fizycznego i seminariów) w każdym 
programie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich 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%. Na studiach II stopnia zajęcia te mogą 
obejmować do 15% łącznej liczby godzin na kierunku „Informatyka i ekonometria”, do 
17% na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” i do 8% na pozostałych kierunkach. 

8. Łączna liczba godzin seminariów licencjackich (inżynierskich) na studiach stacjonarnych 
wynosi 60 na grupę lub 6 na 1 studenta, a seminariów magisterskich na  studiach 
stacjonarnych II stopnia 75 godzin na grupę lub 7,5 na studenta. 

9. Plany i programy studiów przyjęte przez Radę Wydziału należy składać w Dziale 
Nauczania do końca kwietnia każdego roku (w roku 2008 wyjątkowo do 20 maja). 
Prorektor ds. dydaktyki dokonuje oceny zgodności takich planów i programów studiów z 
niniejszymi wytycznymi i w razie niezgodności zwraca je do niezwłocznej poprawy. 

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

11. Zmiany niniejszych wytycznych mogą być wprowadzone uchwałą Senatu na wniosek 
Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. 

 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
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