
UCHWALA nr 23/2015 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 27 marca 2015 r. 


w sprawie 

określenia wymogów do prowadzenia na Wydziale 


studiów na kierunkach o profilu ogólnoakademickim zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 L 


W sprawie warunkó'w prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 


Rada Wydziału Ekonomii , Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
stosownie do § 4 .5 i 8.1 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 paź
dziernika 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Oz.U. z 2014 L, poz. 1370) uchwala co następuje. 

§ l 
Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki ustala, że zapewni studentom studiów pierwsze
go stopnia co najmniej przygotowania do prowadzenia badań poprzez: 

a) wprowadzenie na wszystkich kierunkach studiów przedmiotu "Metodyka badań naukowych" 
(12 godz. na studiach stacjonarnych i 6 godz. na studiach niestacjonarnych), 

b) opracowanie projektów naukowo-badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych w ramach 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów. Lista przedmiotów dla każdego kierunku zostanie za
twierdzona przez Komisję ds. Dydaktyki, 

c) seminarium dyplomowe -licencjackie - określone w sylabusie cele, efekty kształcenia jedno
znacznie wskazują na naukowo-badawczy charakter pracy dyplomowej -licencjackiej, 

d) standardy pracy dyplomowej - licencjackiej na Wydziale - wymagania określone w uchwale 
RW nr 116/2012 z 30 listopada 2012 r. jednoznacznie wskazują na naukowo-badawczy cha
rakter pracy dyplomowej -licencjackiej. 

§2 
Rada Wydziału Ekonomii , Zarządzania i Turystyki ustala, że zapewni studentom studiów drugiego 
stopnia udział w badaniach poprzez: 

a) opracowanie projektów naukowo-badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych w ramach 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów. Lista przedmiotów dla każdego kierunku zostanie za
twierdzona przez Komisję ds. Dydaktyki , 

b) seminarium dyplomowe - magisterskie - określone w sylabusie cele, efekty kształcenia jed
noznacznie wskazują na naukowo-badawczy charakter pracy dyplomowej - magisterskiej, 

c) standardy pracy dyplomowej - magisterskiej na Wydziale - \vymagania określone w uchwale 
RW nr 116/2012 z 30 listopada 2012 r. jednoznacznie wskazują na naukowo-badawczy cha
rakter pracy dyplomowej - magisterskiej , 

d) 	działalność statutową katedr - wykonawcami zadań zgłoszonych we wnioskach katedr o do
finansowanie działalności statutowej wykonawcami będą również seminarzyści realizujący 
prace dyplomowe w katedrze, 

e) 	udział w badaniach katedry - pracownik katedry w ramach prowadzonego seminarium będzie 
zlecał seminarzystom zadania badawcze, a seminarzyści mają możliwość uczestniczenia w 
dyskusjach naukowych w katedrze. 



§ 3 

Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki ustala, że dodatkowo zainteresowanym studen
tom studiów I oraz II stopnia stwarza możliwość przygotowania do prowadzenia badań oraz udział 
w badaniach poprzez: 

a) prowadzenie badall. naukowych, rozwiazywanie problemów badawczych i publikowanie efek
tów badań w kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale, 

b) udział w konferencjach naukowych, w tym w studenckich konferencjach naukowych, konfe
rencjach młodych naukowców z referatami, plakatami itp., 

c) udział studentów w pracach Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej przy realizacji 
projektów naukowo-badawczych zleconych przez firmy zewnętrzne. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 

Dziekan 

U,..ktJ~ 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 
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