
 

SENAT

 
UCHWAŁA NR  0000 - 5/13 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 
 
 

w sprawie   
 
 

ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących kierunków studiów 
 
 

§ 1 
 
1. Ustala się maksymalną liczbę godzin na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w 

wysokości: 
a) studia z zakresu informatyki, ekonometrii, analityki gospodarczej oraz gospodarki przestrzennej – 

2000 godzin na studiach I stopnia i 1000 godzin na studiach II stopnia, 
b) studia z zakresu turystyki – 1900 godzin na studiach I stopnia i 900 godzin na studiach II stopnia, 
c) studia z zakresu zarządzania – 2000 godzin na studiach I stopnia i 900 godzin na studiach II 

stopnia, 
d) studia inżynierskie (wszystkie kierunki) – 2400 godzin na studiach I stopnia i 900 godzin na 

studiach II stopnia, 
e) studia z zakresu finansów i rachunkowości, ekonomii oraz międzynarodowych stosunków 

gospodarczych – 1800 godzin na studiach I stopnia i 800 godzin na studiach II stopnia, 
f) pozostałe kierunki studiów – 1800 godzin na studiach I stopnia i 800 godzin na studiach II 

stopnia. 
 

2. Studia licencjackie trwają 6 semestrów 
3. Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. 
4. Łączny czas trwania studiów I i II stopnia na tym samym kierunku wynosi 10 semestrów. 
5. Kierunek studiów na studiach stacjonarnych (dotyczy także kierunków już oferowanych) można 

uruchomić, gdy liczba osób chcących podjąć studia na tym kierunku wynosi co najmniej 60. 
6. Liczba godzin zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych I stopnia nie może być mniejsza niż 

240, zajęć z WF nie mniejsza niż 60, a łączna liczba godzin zajęć bibliotecznych na studiach 
stacjonarnych I i II stopnia powinna wynosić 18.  

7. Na kierunkach studiów z zakresu: informatyki, ekonometrii i analityki gospodarczej oraz na 
kierunkach inżynierskich dopuszczalny jest inny rozkład zajęć z języków obcych, a mianowicie na 
studiach I stopnia nie mniej niż 180 godzin i nie mniej niż 60 godzin na studiach II stopnia. 
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8. Na poszczególnych kierunkach studiów (z wyłączeniem studiów inżynierskich), wykłady stanowić 
muszą nie mniej niż 45% łącznej liczby godzin przypadających na studenta na studiach I stopnia i nie 
mniej niż 50% na studiach II stopnia. 

9. Na studiach inżynierskich, wykłady stanowić muszą nie mniej niż 40% łącznej liczby godzin zajęć 
przypadających na studenta na studiach I stopnia oraz nie mniej niż 45% na studiach II stopnia. 

10. Zajęcia laboratoryjne i inne prowadzone w grupach mniejszych niż grupy administracyjne (z 
wyjątkiem języków obcych, zajęć z wychowania fizycznego i seminariów) na kierunkach studiów z 
zakresu informatyki, ekonometrii i analityki gospodarczej mogą stanowić nie więcej niż 18% łącznej 
liczby godzin przypadających na studenta na studiach I stopnia i nie więcej niż 15% na studiach II 
stopnia, na studiach inżynierskich nie więcej niż 25% na studiach I stopnia oraz nie więcej niż 7% na 
studiach II stopnia. 

11. Na pozostałych kierunkach zajęcia laboratoryjne i inne prowadzone w grupach mniejszych niż grupy 
administracyjne (z wyjątkiem języków obcych, zajęć z wychowania fizycznego i seminariów) mogą 
stanowić nie więcej niż 10% łącznej liczby godzin przypadających na 1 studenta na studiach I stopnia 
oraz nie więcej niż 8% na studiach II stopnia.  

12. Łączna liczba godzin seminariów licencjackich wynosi 60 godzin na grupę lub 6 na 1 studenta, a 
seminariów inżynierskich 75 godzin na grupę lub 7,5 na jednego studenta.  

13. Łączna liczba godzin seminariów magisterskich na studiach II stopnia wynosi 75 godzin na grupę lub 
7,5 na 1 studenta, a na kierunkach inżynierskich II stopnia 60 godzin na grupę lub 6 na jednego 
studenta. 

14. Maksymalna, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych stanowi 60% 
maksymalnej, łącznej liczby godzin na studiach stacjonarnych.  

15. Plany i programy studiów przyjęte przez Radę Wydziału dla całego toku studiów (I i II stopień) 
muszą być bezwzględnie przekazane do Działu Nauczania do końca kwietnia każdego roku.  

16. W terminie do 15 maja Dział Nauczania dokonuje ich weryfikacji pod względem zgodności z 
niniejszymi ramowymi zasadami.  

17. Po przeprowadzeniu weryfikacji, Kierownik Działu Nauczania, przedkłada Prorektorowi ds. 
Dydaktyki wyniki tej weryfikacji. 

18. W sytuacji zgodności planów i programów studiów z ramowymi zasadami, Prorektor ds. Dydaktyki 
parafuje plany i programy studiów i przekazuje je do Działu Nauczania i Dziekana Wydziału.  

19. W przypadku wystąpienia niezgodności planów i programów studiów z ramowymi zasadami 
Prorektor ds. Dydaktyki zwraca je Dziekanowi Wydziału, określając termin wprowadzenia 
poprawek.  

20. Przekazana do Działu Nauczania ostateczna wersja planu i programu studiów musi być 
zaakceptowana przez Prorektora ds. Dydaktyki.  

21. Sprawy sporne, dotyczące liczby godzin zajęć i struktury zajęć na I i II stopniu studiów według ich 
form (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz kwalifikacji nowo utworzonego kierunku do jednej z 
kategorii wymienionych w punkcie 1 niniejszej Uchwały, rozstrzyga Rektor po uzyskaniu opinii 
Prorektora ds. Dydaktyki.  

22. Funkcjonowanie dotychczas istniejących kierunków studiów (oprócz ich modyfikacji) odbywa się na 
zasadach określonych w Uchwale Senatu nr 0000-2/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. z późniejszymi 
zmianami z zastrzeżeniem punktu 23. 
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23. Procedura akceptacji planów i programów studiów przekazanych do Działu Nauczania odbywa się 
zgodnie z niniejszą Uchwałą. 
 

§ 2 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


