
UCHWAŁA nr 3/2013 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 25 stycznia 2013 r. 


w sprawie 

zatwierdzenia zasad zapisów na seminarium dyplomowe -licencjackie 


w roku akademickim 201212013 


Na podstawie §22 pkt. 1 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Rada Wydziału uchwala co następuje : 

§ 1 
Rada Wydziału Ekonomii , Zarządzania i Turystyki zatwierdza zasady zapisów na seminarium dy
plomowe - licencjackie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku 
akademickim 2012/2013. 

§2 
Zatwierdzone zasady zapisów na seminarium dyplomowe -licencjackie na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 201212013 stanowią załącznik do niniej
szej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Dziekan 

tVa.kJc1 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 



Załącznik do Uchwały Rady Wydziału 3/2013 z dnia 25.01.20 \3 r. 

Zasady zapisów na seminarium dyplomowe - licencjackie 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 


w roku akademickim 2012/2013 


l. 	 Zapisy na seminarium dyplomowe - licencjackie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia odbywają się przez Internet. 

2. 	 Promotorami prac dyplomowych - licencjackich mogą być z zasady samodzielni pracownicy 
naukowi. 

3. 	 Według stanu z 15.01.2013 r. na studiach stacjonarnych na II roku jest 168 studentów, a na stu
diach niestacjonarnychjest 58 studentów. 

4. 	 Grupa seminaryjna może liczyć nie więcej niż 9 osób na studiach stacjonarnych i 3 na studiach 
niestacjonarnych. 

5. 	 W przypadku, gdy samodzielny pracownik naukowy nie może poprowadzić seminarium lub de
cyduje się na przyjęcie mniejszej liczby studentów niż określona w punkcie 4, niewykorzystany 
limit przekazuje pracownikowi Wydziału ze stopniem naukowym doktora (adiunkt lub starszy 
wykładowca mający niedociążenia dydaktyczne) z doświadczeniem w zakresie prowadzenia 
seminariów dyplomowych - licencjackich. Ostateczną listę prowadzących seminaria zatwierdza 
Dziekan po weryfikacji obciążeń dydaktycznych pracowników. 

6. 	 Rada Wydziału wyraża zgodę na prowadzenie seminarium dyplomowego - licencjackiego przez 
pracowników ze stopniem naukowym doktora (adiunkt lub starszy wykładowca mający niedo
ciążenia dydaktyczne) z doświadczeniem w zakresie prowadzenia seminariów dyplomowych 
licencjackich (zgodnie z § 22 pkt. 1 Uczelnianego Regulaminu Studiów). 

7. 	 Kierownicy Katedr do dnia 1 lutego 2013 r. do godz. 15.00 (piątek) przesyłają listy promotorów 
oraz domeny badawcze (na ustalonym formularzu) na poniższe adresy e-mail oraz składają w 
formie wydruków w odpowiednich dziekanatach: 
- elzbieta.strzyz@ue.wroc.pl- studia stacjonarne, 
- agata.baran@ue.wroc.pl - studia niestacjonarne. 

8. 	 Zapisy trwać będą od 18 do 20 lutego 2013 r. Studenci zapisują się o wyznaczonej godzinie. 
Komunikat dla studentów z godzinami zapisów (kolejność na liście wyznacza średnia ocen z I 
roku studiów pierwszego stopnia) zostanie podany do wiadomości 11 lutego 2013 r. do godz. 
15.00. 

9. 	 Studenci, którzy nie zapiszą się do żadnego promotora, zostaną wpisani na listę, na której są 
wolne miejsca. 

10. Studentów, którzy zaliczyli seminarium w poprzednim roku akademickim (powracający na po
wtarzanie semestru czwartego), zapisy na seminarium nie obowiązują. 

11. Promotorzy otrzymają listy grup seminaryjnych najpóźniej do 25 lutego 2013 r. 
12. Wszelkich informacji udzielają: dr Grażyna Węgrzyn, dr Artur Zaborski i mgr Jolanta Łojek. 

mailto:agata.baran@ue.wroc.pl
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Formularz zapisów na seminarium dyplomowe 

Propozycja seminarium dyplomowego -Iicencjackiego dla studentów 

II roku studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 


w roku akademickim 2012/2013 


Nazwisko i imię prowadzącego seminarium: 
Nazwa Katedry: 
Proponowana liczba studentów na seminarium 
(maksymalnie 9 osób na studiach stacjonarnych! 
3 osoby na studiach niestacjonarnych): 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne): 

Zakres tematyczny seminarium (maksymalnie 4 obszary): 
1 
2 
3 
4 

Jelenia Góra, dnia ................................ . 



