
UCHWAŁA nr 24/2013 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 26 kwietnia 2013 r. 


w sprawie 

zatwierdzenia zasad zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 


pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014 


Na podstawie §11 pkt. 7 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Rada Wydziału uchwala co następuje. 

§ 1 
Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zatwierdza zasady zapisów na specjalności na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014. 

§2 
Zatwierdzone zasady zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonamych pierw
szego stopnia w roku akademickim 2013/2014 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Dziekan 

U~vl:1 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 



• 


Załącznik do Uchwały Rady Wydziału 24/2013 z dnia 26.04.2013 r. 

Zasady zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014 

1. 	 W maju 2013 r. na Wydziale EZiT odbędą się dwie procedury zapisów na specjalności: jedna na 
studiach stacjonarnych I stopnia, druga na studiach niestacjonarnych I stopnia. 

2. 	 Zapisy na specjalności odbywają się w ramach kierunków: 
a) 	na studiach stacjonarnych I stopnia w ramach kierunku Ekonomia będą prowadzone zapisy 

na trzy specjalności: Ekonomia Menedżerska (EM), Gospodarka i Administracja Publiczna 
(GiAP), Rachunkowość i Doradztwo Finansowe (RiDF); 

b) na studiach stacjonarnych I stopnia w ramach kierunku Zarządzanie będą prowadzone zapisy 
na trzy specjalności: Logistyka Menedżerska (LM), Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i 
Hotelarstwem (ZGTiH), Zarządzanie Jakością i Środowiskiem (ZJiŚ); 

c) 	na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia zapisy dotyczą dwóch specjal
ności: GiAP i RiDF; 

d) na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie zapisy dotyczą trzech spe
cjalności: LM, ZGTiH, ZJiŚ. 

3. 	 Zapisy na specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia odbędą się od 20 do 24 maja 2013 r. 
4. 	 Zapisy na specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia odbędą się od 25 maja do 2 

czerwca 2013 r. 
5. 	 Od 13 do 17 maja w godzinach popołudniowych będzie prowadzony na Wydziale Tydzień spe

cjalności, przybliżający studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ofertę poszczegól
nych specjalności. 

6. 	 Na studiach stacjonarnych I stopnia procedura wyboru specjalności dotyczy (według stanu z 
10.04.2013 r.): 72 osób na kierunku Ekonomia i 79 osób na kierunku Zarządzanie: 
a. 	 Na kierunku Ekonomia zostaną uruchomione 3 grupy specjalnościowe - po jednej grupie na 

specjalności, 

b. 	 Na kierunku Zarządzanie - 3 grupy specjalnościowe - po jednej grupie na specjalności. 
7. 	 Grupa specjalnościowa na studiach stacjonarnych będzie liczyć nie więcej niż 24 osoby na kie

runku Ekonomia i nie więcej niż 27 osób na kierunku Zarządzanie. 
8. 	 Na studiach niestacjonarnych I stopnia procedura wyboru specjalności dotyczy (według stanu z 

10.04.2013 r.): 36 osób na kierunku Ekonomia i 24 osób na kierunku Zarządzanie. 
a. 	 Na kierunku Ekonomia zostaną uruchomione 2 grupy specjalnościowe, 
b. 	 Na kierunku Zarządzanie - l grupa specjalnościowa. 

9. Grupa 	specjalnościowa na studiach niestacjonarnych na kierunku Ekonomia będzie liczyć nie 
więcej niż 20 osób. 

10. W przypadku, gdy zainteresowanie daną specjalnością będzie większe niż limit miejsc o kwali
fikacji zadecyduje średnia ocen z l. semestru. 

11. Na indywidualnej karcie student studiów stacjonarnych podaje w ramach kierunku pierwszą 
wybraną specjalność oraz dwa kolejne warianty (np. EM, GiAP, RiDF na kierunku Ekonomia; 
LM, ZGTiH, ZJiŚ na kierunku Zarządzanie). 

12. Na indywidualnej karcie student studiów niestacjonarnych podaje w ramach kierunku Ekonomia 
pierwszą wybraną specjalność oraz alternatywną (np. RiDF, GiAP). Na kierunku Zarządzanie 
na indywidualnej karcie student podaje pierwszą wybraną specjalność oraz alternatywną (np. 
ZJiŚ, LM; LM, ZGTiH). 

13. Karty zapisów na specjalności będą wydawane od 20 maja 2013 r. na studiach stacjonarnych i 
od 25 maja 2013 r. na studiach niestacjonarnych. 

14. Na studiach stacjonarnych ostateczne listy grup specjalnościowych zostaną ogłoszone do 3 
czerwca br., na studiach niestacjonarnych do 12 czerwca br. 

15. Wszelkie nieuregulowane w 	powyższych zapisach kwestie będą rozstrzygane w dziekanatach 
lub przez odpowiednich prodziekanów (ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych). 


