
UCHWAŁA nr 26/2015 

Rady Wydziału Ekonomii , Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 24 kwietnia 2015 r. 


w sprawie 

zatwierdzenia zasad zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 


pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 


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

§ l 
Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zatwierdza zasady zapisów na specjalności na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016. 

§2 
Zatwierdzone zasady zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierw
szego stopnia w roku akademickim 2015/2016 stanowią załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Dziekan 

;{j~tJ.:.{ 

Prof. dr hab. Marek Walesiak 
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Załącznik do Uchwały Rady Wydziału 26/2015 z dnia 24.04.2015 r. 

Zasady zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 

1. 	 W maju 2015 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 stacjonamych 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 kierunl<u Zarządzanie będą prowadzone zapisy 
na dwie specjalności: Logistyka Menedżerska (LM), Zarządzanie Jakością i Środowiskiem 
(ZJiŚ), 

c) na studiach stacjonarnych I stopnia w ramach kierunku Turystyka będą prowadzone zapisy na 
trzy specjalności: SPA&Wellness (S& W), Turystyka w Regionie (TwR), Zarządzanie Przed
siębiorstwem Turystycznym (ZPT) , 

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

e) na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie zapisy dotyczą dwóch spe
cjalności: LM, ZJiŚ. 

3. 	 Zapisy na specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia odbędą się od 11 do 15 maja 2015 r. 
4. 	 Zapisy na specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia odbędą się drogą elektroniczną od 

16 maja do 20 maja 2015 r. 
5. 	 Na studiach stacjonarnych I stopnia procedura wyboru specjalności dotyczy (według stanu z 

21.04.2015 r.): 60 osób na kierunku Ekonomia, 35 osób na kierunku Zarządzanie i 30 osób na 
kierunku Turystyka, 
a. 	Na kierunku Ekonomia zostaną uruchomione 3 grupy specjalnościowe - po jednej grupie na 

każdej specjalności, 

b. 	Na kierunku Zarządzanie - 2 grupy specjalnościowe - po jednej grupie na specjalności, 
c. 	 Na kierunku Turystyka zostaną uruchomione 2 grupy specjalnościowe cieszące się najwięk

szym zainteresowaniem studentów. 
6. 	 Grupa specjalnościowa na studiach stacjonarnych I stopnia będzie liczyć nie więcej niż 20 osób 

na kierunku Ekonomia, nie więcej niż 18 osób na kierunku Zarządzanie i nie więcej niż 15 osób 
na kierunku Turystyka. W przypadku, gdy zainteresowanie daną specjalnością będzie większe 
niż limit miejsc o kwalifikacji zadecyduje średnia ocen z 1. semestru. 

7. 	 Na studiach niestacjonarnych I stopnia procedura wyboru specjalności dotyczy (według stanu z 
21.04.2015 r.): 27 osób na kierunku Ekonomia i 11 osób na kierunku Zarządzanie. 
a. 	 Na kierunku Ekonomia zostaną uruchomione nie więcej niż 2 grupy specjalnościowe, 
b. 	 Na kierunku Zarządzanie zostanie uruchomiona l grupa specjalnościowa ciesząca się naj

większym zainteresowaniem studentów. 
8. 	 Na indywidualnej karcie student podaje w ramach kierunku pierwszą wybraną specj alność oraz 

specjalność alternatywną . 

9. 	 Karty zapisów na specjalności będą wydawane od 5 maja 2015 r. 
10. Ostateczne listy grup specjalnościowych zostaną ogłoszone do 29 maja 2015 r. 
11. Wszelkie nieuregulowane w 	powyższych zapisach kwestie będą rozstrzygane w dziekanatach 

lub przez odpowiednich prodziekanów (ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych). 
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