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R-B-SOP.014.9.4.2021 

KOMUNIKAT NR 4/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie wybieralnych przedmiotów humanistycznych lub społecznych  

  

§ 1  

1. Ustala się, że od roku akademickiego 2021/2022 wybieralnymi przedmiotami humanistycznymi  

lub społecznymi są:  

a) na studiach I stopnia, na kierunkach polskojęzycznych: Filozofia, Historia gospodarcza Polski i świata do 1939 

roku, Podstawy psychologii, Socjologia ogólna, Społeczne kompetencje przyszłości, Megatrendy 

kształtujące współczesną przestrzeń społeczno-ekonomiczną, 

b)  na studiach II stopnia, na kierunkach polskojęzycznych: Filozofia kultury, Geografia społeczno-

ekonomiczna, Historia gospodarcza Polski i świata po 1939 roku, Psychologia ogólna, Socjologia 

ekonomiczna, 

c) na studiach I stopnia, na kierunkach anglojęzycznych, za wyjątkiem kierunku Finance: Psychology, 

Philosophy, Sociology, Economic History Megatrends Shaping Contemporary Socio-Economic Space, 

d) na studiach II stopnia, na kierunkach anglojęzycznych, za wyjątkiem kierunku Finance: Psychology, 

Philosophy, Comparative Social Policy , Economic History, Social Economic Geography.  

2. Zapisy na przedmioty humanistyczne lub społeczne na kierunkach polskojęzycznych realizowane  

są z zachowaniem poniższych zasad:  

a) studenci, którzy zrealizowali już przedmiot Historia gospodarcza, nie mogą wybrać Historii gospodarczej 

Polski i świata do 1939 roku oraz Historii gospodarczej Polski i świata po 1939 roku,  

b) studenci, którzy zrealizowali przedmiot Psychologia, nie mogą wybrać Podstaw psychologii,  

c) studenci, którzy zrealizowali przedmiot Socjologia, nie mogą wybrać Socjologii ogólnej.  

3. Studenci studiów drugiego stopnia kierunków anglojęzycznych nie mogą ponownie wybrać przedmiotu 

zrealizowanego na pierwszym stopniu studiów.  

4. Dziekan Filii ustala listę wybieralnych przedmiotów humanistycznych lub społecznych dla studentów Filii  

i określa formę, w jakiej zajęcia te mają być prowadzone.  

  

§ 2  

Z końcem roku akademickiego 2020/2021 traci moc Komunikat Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu nr 29/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wybieralnych przedmiotów humanistycznych  

lub społecznych.  

§ 3  

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 


