
 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

UCHWAŁA  NR  R.0000.13.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie 

 
ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących 

 

 

§ 1 

 

1. Okres trwania studiów wynosi: 

a) studia I stopnia (licencjackie) - 6 semestrów; 

b) studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów; 

c) studia II stopnia (magisterskie) - 3-4 semestry; 

przy czym łączny czas trwania studiów I i II stopnia na tym samym kierunku wynosi 10 

semestrów. 

 

2. Liczba godzin na kierunkach studiów wynosi odpowiednio: 

a) na stacjonarnych studiach I stopnia 1840 h, w tym 340 h zajęć w grupach przedmiotów 

wymienionych w punkcie 3; 

b) na niestacjonarnych studiach I stopnia 920 h, w tym 120 h zajęć w grupach przedmiotów 

wymienionych w punkcie 3; 

c) na stacjonarnych studiach I stopnia inżynierskich 2380 h, w tym 340 h zajęć w grupach 

przedmiotów wymienionych w punkcie 3; 

d) na niestacjonarnych studiach I stopnia inżynierskich 1208 h, w tym 120 h zajęć w grupach 

przedmiotów wymienionych w punkcie 3; 

e) na stacjonarnych studiach II stopnia 915 h, w tym 105 h zajęć w grupach przedmiotów 

wymienionych w punkcie 4; 

f) na niestacjonarnych studiach II stopnia 508 h, w tym 76 h zajęć w grupach przedmiotów 

wymienionych w punkcie 4. 

 

3. Program studiów kierunku prowadzonego na studiach I stopnia zawiera: 

a) zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych w liczbie 60 h prowadzone nie 

wcześniej niż od 2 semestru studiów i nie później niż do 5 semestru włącznie; liczba punktów 

ECTS - 0;  

b) zajęcia z dwóch języków obcych na studiach stacjonarnych w liczbie, 90 h język obcy I i 120 h 

język obcy II; przy czym język obcy I to jest język angielski, prowadzone nie wcześniej niż od 2 

semestru studiów i nie później niż do 5 semestru włącznie; liczba punktów ECTS - 14; 
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c) zajęcia z języka obcego na studiach niestacjonarnych w liczbie 80 h zajęć (język obcy I; przy 

czym język obcy I to jest język angielski) prowadzone nie później niż od 2 semestru studiów i nie 

później niż do 5 semestru włącznie; liczba punktów ECTS - 14; 

d) zajęcia biblioteczne w liczbie 6 h prowadzone na 1 roku studiów; liczba punktów ECTS - 0; 

e) zajęcia z BHP w liczbie 4 h prowadzone na 1 semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 0;  

przy czym wszystkie wymienione powyżej zajęcia wybierane są przez studentów i planowane 

wspólnie we Wrocławiu i niezależnie w Filii;  

f) seminarium dyplomowe na studiach stacjonarnych w liczbie 60 h (oraz 30 h na studiach 

niestacjonarnych, prowadzone nie wcześniej niż od 5 semestru studiów; liczba punktów ECTS - 

12. 

 

4. Program studiów kierunku prowadzonego na studiach II stopnia zawiera: 

a) zajęcia na studiach stacjonarnych z języków obcych w liczbie 30 h (język obcy I; przy czym język 

obcy I to jest język angielski) prowadzone na 1 semestrze studiów; liczba punktów ECTS - 4; 

b) zajęcia na studiach niestacjonarnych z języka obcego w liczbie 40 h prowadzone na 1 i 2 

semestrze studiów; liczba punktów ECTS – 4.; 

c) przy czym wymienione powyżej zajęcia w ust. 4 wybierane są przez studentów i planowane 

wspólnie we Wrocławiu i niezależnie w Filii; 

d) seminarium magisterskie w liczbie 75 h zajęć na studiach stacjonarnych oraz 36 h na studiach 

niestacjonarnych, prowadzone przez dwa ostatnie semestry studiów; liczba punktów ECTS 

jednolita na poziomie kierunku. 

 

5. W strukturze programów studiów należy uwzględnić zasady: 

a) zajęcia z przedmiotów humanistycznych lub społecznych na studiach I stopnia rozpoczynające się 

nie wcześniej niż od 2 semestru studiów: 

 stacjonarnych w liczbie 60 h w strukturze 2 przedmiotów po 30 h, 

 niestacjonarnych w liczbie 32 h w strukturze 2 przedmiotów po 16 h, 

wybierane przez studentów i planowane wspólnie we Wrocławiu i niezależnie w Filii; liczba 

punktów ECTS – 6 , 

b) zajęcia z przedmiotów humanistycznych lub społecznych prowadzone nie później niż na 

przedostatnim semestrze studiów na studiach II stopnia: 

 stacjonarnych, w liczbie 30 h, 

 niestacjonarnych w liczbie 16 h,  

wybierane przez studentów i planowane wspólnie we Wrocławiu i niezależnie w Filii; liczba 

punktów ECTS – 5. 

c) prowadzenie zajęć na 1 lub 2 semestrze studiów I stopnia z zakresu:   

ekonomii – 60 h na studiach stacjonarnych, 32 h na studiach niestacjonarnych,  

finansów – 30 h na studiach stacjonarnych, 16 h na studiach niestacjonarnych, rachunkowości - 30 

h na studiach stacjonarnych, 16 h na studiach niestacjonarnych, zarządzania - 60 h na studiach 

stacjonarnych, 32 h na studiach niestacjonarnych prowadzone w oparciu o jednolite efekty 

kształcenia i punkty ECTS dla całej Uczelni; z wyłączeniem zajęć z zakresu: ekonomii na 

kierunku Ekonomia, zarządzania na kierunku Zarządzanie, finansów na kierunku Finanse i 

rachunkowość oraz rachunkowości na kierunku Rachunkowość i controlling. 

d) prowadzenie zajęć na 1 lub 2 semestrze studiów I stopnia z przedmiotów:  

Matematyka - 60 h na studiach stacjonarnych, 32 h na studiach niestacjonarnych;  
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Prawo - 30 h wykładów na studiach stacjonarnych, 16 h wykładów na studiach niestacjonarnych,  

Technologie informacyjne - 30 h ćwiczeń na studiach stacjonarnych, 16 h ćwiczeń na studiach 

niestacjonarnych - z możliwością wyboru poziomu kształcenia technologii informacyjnej,  

w oparciu o jednolite efekty kształcenia i punkty ECTS dla całej Uczelni; z wyłączeniem zajęć  

z matematyki na kierunku Analityka gospodarcza; 

e) prowadzenie zajęć na 1 lub 2 semestrze studiów II stopnia z Metodologii badań naukowych  

w liczbie 15 h wykładów na studiach stacjonarnych, 8h wykładów na studiach niestacjonarnych; 

liczba punktów ECTS - 2; 

f) na poszczególnych kierunkach studiów liczba godzin wykładów stanowi nie mniej niż 50% 

ogólnej liczby godzin zajęć (bez uwzględnienia zajęć: z wychowania fizycznego, z języków 

obcych, bibliotecznych, BHP i seminariów); 

g) programy studiów winny uwzględniać udział na poziomie 50% godzin zajęć w ramach 

indywidualnego programu studiów (IPS), z wyłączeniem zajęć: z wychowania fizycznego,  

z języków obcych, bibliotecznych, BHP i seminariów. IPS obejmuje tylko przedmioty z danego 

poziomu studiów; 

h) stosowanie minimalnej liczby 30 h zajęć jako podstawowego wymiaru przedmiotu na studiach 

stacjonarnych (następnie wielokrotność 15h); minimalnej liczby 16 h zajęć jako podstawowego 

wymiaru przedmiotu na studiach niestacjonarnych (następnie wielokrotność 8h);  

i) prowadzenie zajęć ze specjalności/ścieżki kształcenia od 5 semestru studiów I stopnia w liczbie  

210 h na studiach stacjonarnych i 112 h na studiach niestacjonarnych na jedną specjalność/ścieżkę 

kształcenia. Z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na którym specjalność 

obejmuje nie więcej niż 375 h zajęć na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 200 h na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych od 5 semestru studiów; 

j) na studiach I stopnia dla kierunków, których liczba grup planowanych do uruchomienia na I roku 

studiów stacjonarnych co najmniej 6, zamiast specjalności/ścieżki kształcenia można uruchomić 

moduły kształcenia odpowiednio w wymiarze 360 h na studiach stacjonarnych i 192 h na studiach 

niestacjonarnych. Z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na którym moduł 

może być w wymiarze 450 h na studiach stacjonarnych i 240 h na studiach niestacjonarnych. 

Prowadzenie zajęć w ramach modułów rozpoczyna się od 5 semestru. 

k) prowadzenie zajęć ze specjalności/ścieżki kształcenia nie wcześniej niż od 3 semestru studiów II 

stopnia w liczbie 180 h na studiach stacjonarnych, 96 h na studiach niestacjonarnych na 

wszystkich kierunkach; 

l) na studiach II stopnia dla kierunków, których liczba grup planowanych do uruchomienia na I roku 

studiów stacjonarnych co najmniej 5, można uruchomić moduły kształcenia w wymiarze 240 h na 

studiach stacjonarnych i 120 h na studiach niestacjonarnych. Prowadzenie zajęć w ramach modułów 

rozpoczyna się wtedy od 3 semestru. 

m) zaleca się udział zajęć międzykatedralnych (na poziomie specjalności/ścieżki kształcenia albo 

modułów) w stopniu nie niższym niż 30% bez uwzględnienia seminariów. 

 

6. Ćwiczenia prowadzone w salach komputerowych na kierunkach: informatyka w biznesie, analityka 

gospodarcza, zarządzanie i inżynieria produkcji mogą stanowić nie więcej niż 30% łącznej liczby 

godzin przypadających na studenta na studiach I stopnia i nie więcej niż 20% na studiach II stopnia. 

Na pozostałych kierunkach studiów ćwiczenia prowadzone w salach komputerowych mogą stanowić 

nie więcej niż 15% łącznej liczby godzin przypadających na 1 studenta na studiach I stopnia oraz nie 

więcej niż 10% na studiach II stopnia. 
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7. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach mogą być uruchamiane wyłącznie na 

studiach inżynierskich, przy czym liczba godzin tych zajęć nie może przekroczyć 24% ogólnej liczby 

godzin zajęć po pomniejszeniu tej liczby o łączną liczbę godzin z wychowania fizycznego, języków 

obcych, zajęć bibliotecznych, BHP i seminariów. 

 

8. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi nie mniej niż 75% ogólnej liczby punktów 

ECTS planowanych na danym stopniu studiów. 

 

9. Przedmioty wymienione w ust. 3 i 4 oraz 5 pkt. a), b), c), d) i e) niniejszej Uchwały powinny być 

planowane z zachowaniem jednolitej formy ich zaliczenia na całej Uczelni. 

 

10. Wszystkie zajęcia poza zajęciami: z wychowania fizycznego, z języków obcych, bibliotecznymi, 

BHP i seminariami prowadzone są na studiach niestacjonarnych w oparciu o jednolite efekty 

kształcenia i w wymiarze 8/15 wymiaru odpowiednich zajęć na studiach stacjonarnych. 

 

11. Opracowane dla poszczególnych przedmiotów efekty kształcenia winny uwzględniać przepisy 

zawarte w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 

poz. 2158) i rozporządzeniu MNISW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się 

dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018, poz. 2218) oraz rozporządzeniu MNISW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów 

(Dz.U. 2018, poz. 1861). 

 

12. W programie studiów I stopnia należy przewidzieć praktykę zawodową w wymiarze co najmniej  

120 h. Liczba punktów ECTS - 4. 

 

13. Dla wszystkich programów studiów Uczelnia przyporządkowuje kierunki prowadzonych studiów do 

dyscyplin naukowych wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których 

zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia. 

 

14. Wymienione w niniejszej Uchwale regulacje nie dotyczą studiów wspólnych prowadzonych  

w oparciu o odrębne przepisy i umowy, studiów EMBA (Executive Master Studies of Business 

Administration) oraz studiów posiadających akredytacje zagraniczne. 

 

15. W uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek Dziekana ds. Kształcenia wyrazić zgodę na 

uruchomienie programu studiów na innych zasadach niż wynikających z niniejszej Uchwały, w 

szczególności dotyczy to programów uruchamianych w oparciu o art. 60-62 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

16. Kalendarium przygotowania programów studiów: 

a) przyjęcie programów (oprócz nowych programów na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz 

Zarządzanie) na dany cykl kształcenia przez rady wydziałów i przekazanie ich w formule PRK do 

Prorektora ds. Dydaktyki - nie później niż do 05.04.2019 r.; 

b) weryfikacja i akceptacja programów z punktu a) na dany cykl kształcenia przez Prorektora ds. 

Dydaktyki - nie później niż do 15.04.2019 r.; 
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c) przyjęcie przez Senacką Komisję Dydaktyczną do dnia 15.04.2019 r. nowych programów studiów 

z kierunków Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie przedłożonych w formule PRK, 

d) poddanie pod głosowanie wszystkich programów studiów na kwietniowym posiedzeniu Senatu, 

e) sprawy sporne związane z niniejszą Uchwałą rozstrzyga Rektor po zasięgnięciu opinii Prorektora 

ds. Dydaktyki i właściwego Dziekana. 

 

 

§ 2 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.11.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


