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UCHWAŁA NR R - 0000 – 29/14 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia  26 czerwca 2014 r. 

 
 

w sprawie 
 

ramowych zasad prowadzenia studiów wspólnych (wspólnych programów kształcenia) przez  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i uczelnie partnerskie 

 
W krajach europejskich istnieje wola rozwijania programów wspólnego kształcenia oraz wzajemnego 
uznawania kwalifikacji. Wychodząc naprzeciw Deklaracji Bolońskiej (1999), komunikatom 
pokonferencyjnym ministrów ds. szkolnictwa wydanych po konferencjach w: Pradze (2001) i Berlinie 
(2003) oraz problemom poruszanym na konferencjach w Bergen (2005), Londynie (2007) i Bukareszcie 
(2012) oraz działając zgodnie z misją Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, sprzyjając mobilności 
studentów i nauczycieli, chcąc promować współpracę międzynarodową w szkolnictwie wyższym oraz 
tworzyć elastyczne ścieżki kształcenia Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala: 

 
 

§ 1 
 

1. Na mocy porozumień zawartych z uczelniami partnerskimi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
może prowadzić studia wspólne (wspólne programy kształcenia). 

2. W porozumieniu dotyczącym wspólnych studiów (wspólnych programów kształcenia) zawartym 
między Uniwersytetem Ekonomicznym a uczelnią, lub uczelniami partnerskimi, należy określić nazwę 
wspólnego kierunku studiów (specjalności), rodzaj dyplomu lub dyplomów wydawanych studentowi 
po ukończeniu wspólnych studiów (wspólnego programu kształcenia), zakres odpowiedzialności 
każdej z uczelni partnerskich oraz zasady odpłatności za studia wspólne. 

3. Zgodnie z zawartym porozumieniem możliwe jest wydanie dyplomu wspólnego, zgodnego ze wzorem 
określonym w uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego, lub dyplomu jednej z uczelni 
partnerskich, lub dyplomów wszystkich uczelni partnerskich uczestniczących w programie. 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu może również wydać certyfikat potwierdzający ukończenie 
przez studenta wspólnych studiów (wspólnego programu kształcenia). 

4. W porozumieniu dotyczącym wspólnych studiów (wspólnego programu kształcenia) należy określić 
nazwę kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z 
przepisami prawa obowiązującego w kraju każdej z uczelni partnerskich realizujących wspólne studia 
(wspólny program kształcenia). 

5. Szczegółowe ustalenia dotyczące porozumienia o wspólnych studiach (wspólnym programie 
kształcenia) oraz zasady sporządzenia programu wspólnych studiów (wspólnego programu 



 

 

SENAT

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e‐mail: 
www.ue.wroc.pl 

kształcenia), stanowiącego załącznik do porozumienia, określi Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w zarządzeniu. 

6. Program wspólnych studiów (wspólny program kształcenia) podlega takim samym zasadom 
zatwierdzania jak inne programy prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

7. W ramach porozumienia możliwe jest utworzenie nowego kierunku studiów (specjalności) lub 
prowadzenie już istniejącego kierunku (specjalności) wspólnie z uczelnią partnerską lub uczelniami 
partnerskimi. 

8. Uniwersytet Ekonomiczny i uczelnia lub uczelnie partnerskie, kierując się nazwą oraz sylabusem, 
wzajemnie uznają przedmioty, zasady ich zaliczania, uzyskane przez studentów oceny i efekty 
kształcenia w ramach wspólnych studiów (wspólnego programu kształcenia) prowadzonych zgodnie z 
zawartym porozumieniem. 

9. Sygnatariuszem porozumienia jest Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


