
UCHWAŁA nr 22/2012 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 30 marca 2012 r. 


w sprawie 

zatwierdzenia "Ramowych wymagań dotyczących zaliczeń i egzaminów, 


na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 


obowiązujących studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013" 


Na podstawie Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
(przyjętego Uchwałą Senatu nr 0000 - 4/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzony
mi uchwałą Senatu z dnia 23 lutego 2012 r.) Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki po
dejmuje uchwałę o następującej treści. 

§ 1 
Uchwała określa "Ramowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów, na Wydziale Ekonomii , 
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, obowiązujące studentów 
rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013" do stosowania na wszystkich formach 
i trybach studiów prowadzonych na Wydziale, a w szczególności: 

l. 	Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotów kończących się egzaminem 
2. 	 Wymagania dotyczące egzaminu z przedmiotów kończących się egzaminem 
3. 	Wymagania dotyczące zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem 
4. Kryteria ilościowe przy ocenianiu egzaminów i prac kontrolnych 
5. 	 Wymagania dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, seminarium dyplomowego 

i praktyki zawodowej 
6. 	Wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego 
7. Warunki zaliczania różnic programowych 

§2 
Dokument "Ramowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów, na Wydziale Ekonomii, Zarzą
dzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, obowiązujące studentów rozpo
czynąjących studia od roku akademickiego 2012/2013" stanowi załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Dziekan 

Prof. dr h~~~alesiak 



Załącznik do Uchwały nr 22/2012 

Ramowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów, 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 


Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 


obowiązujące studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013 


1. Uwagi wstępne 
Sformułowane wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów mają charakter ogólny. Zaleca się, aby 
w sposób jednolity były stosowane dla wszystkich przedmiotów na Wydziale Ekonomii, Zarządza
nia i Turystyki. Właściwa realizacja ujętych poniżej ustaleń wymaga spełnienia trzech warunków 
wstępnych: 

l° 	W zakresie informacji o wymaganiach - powszechny dla wszystkich prowadzących zajęcia 
obowiązek informowania studentów na początku zajęć o zakresie wymagań i o kryteriach za
liczenia przedmiotu oraz obowiązek corocznego zamieszczania na stronie WWW Wydziału 
wszystkich sylabusów przedmiotów. 

2° 	 W zakresie porównywalności wymagań - obowiązek stosowania porównywalnych wymagań 
oraz kryteriów oceniania, jeśli te same ząjęcia prowadzone są przez przynajmniej dwóch pra
cowników w różnych grupach. 

3° 	 W zakresie aktualizacji i koordynacji wymagań - stały nadzór opiekunów kierowników i 
opiekunów specjalności. 

Prace pisemne powinny być przechowywane przez okres jednego roku. Oceniona praca pisemna 
powinna być przedstawiona na życzenie studenta. 

2. Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotów kończących się egzaminem 
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu kończącego się egzaminem, jeśli: 
- uczęszczał na obowiązkowe zajęcia (ćwiczenia, laboratoria, lektoraty) i był do nich odpo

wiednio przygotowany, 
- należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp. prze

widziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami - z zachowaniem 
warunków legalności, 

- przynajmniej dostatecznie poznał i zrozumiał treści programowe i osiągnął efekty kształcenia 
określone dla przedmiotu w sylabusie. 

Student otrzymuje jedną ocenę z zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów, ćwiczeń i 
laboratoriów, lektoratów (w każdym semestrze, jeśli przedmiot trwa więcej semestrów) uwzględ
niającą materiał dydaktyczny z wszystkich realizowanych form zajęć. 

Podstawą zaliczenia przedmiotu są co najmniej dwa kryteria (mogą to być: testy, prace kontrol
ne, referaty, projekty, aktywność na ząjęciach itp.). 

3. Wymagania dotyczące egzaminu z przedmiotów kończących się egzaminem 
- podstawową formą egzaminowania jest egzamin pisemny. Egzamin może być przeprowa

dzony w formie egzaminu ustnego, 
- warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytyw

nej z zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów, ćwiczeń i laboratoriów, lektoratów (w 
każdym semestrze, jeśli przedmiot trwa więcej semestrów), jeśli przewidują to programy i plany 
studiów, 

- dla uzyskania oceny pozytywnej wymaga się , aby student przynajmniej dostatecznie poznał i 
zrozumiał treści programowe i osiągnął efekty kształcenia określone dla przedmiotu w sylabusie, 



-	 oceny z zaliczenia zajęć prowadzonych w fonnie ćwiczeń, laboratoriów, ćwiczeń i laborato
riów, lektoratów (w każdym semestrze, jeśli przedmiot trwa więcej semestrów) nie mogą być jed
nocześnie ocenami z egzaminów. 

4. 	Wymagania dotyczące zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem 
- podstawą zaliczenia przedmiotu są co najmniej dwa kryteria (mogą to być : testy, prace kon

trolne, referaty, projekty, aktywność na zajęciach itp.), 
- dla uzyskania oceny pozytywnej wymaga się, aby student przynajmniej dostatecznie poznał i 

zrozumiał treści programowe i osiągnął efekty kształcenia określone dla przedmiotu w sylabusie, 
- student otrzymuje jedną ocenę z zajęć prowadzonych w formie wykładów; ćwiczeń; labora

toriów; wykładów i ćwiczeń; wykładów i laboratoriów; ćwiczeń i laboratoriów; wykładów, ćwiczeń 

i laboratoriów; lektoratów (w każdym semestrze, jeśli przedmiot trwa więcej semestrów) uwzględ
niającą materiał dydaktyczny z wszystkich realizowanych form zajęć. 

5. Kryteria ilościowe przy ocenianiu egzaminów i prac kontrolnych 
l° Student wykazuje dostateczny stopień wiedzy i umiejętności , jeśli na egzamInIe lub na 

sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [50; 60)% puli punktów oceniających stopień 
wymaganej wiedzy i umiejętności. Pulę tę określa i przedstawia studentom prowadzący zaję
cia. Pytania mogą mieć różne wagi , w zależności od stopnia ich trudności i złożoności. 

2° Student wykazuje plus dostateczny stopień wiedzy i umiejętności, jeśli na egzaminie lub na 
sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [60; 70)% puli punktów oceniających stopień 
wymaganej wiedzy i umiejętności. Pulę tę określa i przedstawia studentom prowadzący zaję
cia. Pytania mogą mieć różne wagi, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności. 

3° Student wykazuje dobry stopień wiedzy i umiejętności , jeśli na egzaminie lub na sprawdzia
nach (pracach kontrolnych) uzyskuje [70; 80)% puli punktów oceniających stopień wymaga
nej wiedzy i umiejętności. Pulę tę określa i przedstawia studentom prowadzący zajęcia. Pyta
nia mogą mieć różne wagi, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności. 

4° Student wykazuje plus dobry stopień wiedzy i umiejętności, jeśli na egzaminie lub na spraw
dzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [80; 90)% puli punktów oceniających stopień wy
maganej wiedzy i umiejętności. Pulę tę określa i przedstawia studentom prowadzący zajęcia. 
Pytania mogą mieć różne wagi, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności. 

5° 	Student wykazuje bardzo dobry stopień wiedzy i umiejętności , jeśli na egzaminie lub na 
sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [90; 100]% puli punktów oceniających sto
pień wymaganej wiedzy i umiejętności. Pulę tę określa i przedstawia studentom prowadzący 
zajęcia. Pytania mogą mieć różne wagi, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności. 

6. 	Wymagania dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, seminarium dyplomowe
go i praktyki zawodowej 
Zajęcia z wychowania fizycznego, praktyki zawodowej i seminarium dyplomowego (licencjac

kiego lub magisterskiego) zaliczane są bez oceny - wpisując "zal" . Zaliczenie ostatniego semestru 
seminarium następuje po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej. 

7. Wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego 
I ° Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na 

pytania wylosowane przez studenta lub zadane przez Komisję. Może też obejmować prezen
tację istotnych osiągnięć z pracy dyplomowej. 

2° Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student: 
- samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach, 
- potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania, a także z obszaru 

tematycznego pracy dyplomowej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak 
i sądami własnymi , 

- prowadzi wywód logicznie, 



·
' 

-	 posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem. 
3° 	Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania: 


- jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej sformułowane przez promotora pracy, 

- dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 


Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany, jeśli odpowiedź na każde pytanie Komisja oceniła po
zytywnie. 

Lista ogólnych zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla danego kierunku stu
diów i danego stopnia studiów podawana jest do wiadomości studentów do 31 października każde
go roku akademickiego. 

8. Warunki zaliczania różnic programowych 
l° Różnice programowe wyznaczone przez Prodziekana Wydziału stają się przedmiotami obo

wiązkowymi do zaliczenia i wliczane są do średniej ocen z okresu studiów. 
2° 	Terminy zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach 

różnic programowych ustala Prodziekan Wydziału. O ile jest to możliwe, z uwagi na organi
zację roku, student może uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów w ramach różnic progra
mowych. 

3° 	Ostateczny termin zaliczenia różnic programowych nie może być dłuższy niż data zakończe
nia zajęć w danym semestrze, ale przed sesją egzaminacyjną. 

4° Brak zaliczenia różnic programowych w wyznaczonym terminie skutkuje skierowaniem stu
denta na powtarzanie semestru bądź skreśleniem z listy studentów. 

Dziekan 

(jduJ~ 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 


