
 

 

UCHWAŁA nr 28/2018 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 23 marca 2018 r. 
 

 

 

 

w sprawie 

zatwierdzenia listy przedmiotów humanistycznych na studiach I stopnia w cyklu kształcenia 

2018–2021 i na studiach II stopnia w cyklu kształcenia 2018–2020 

 oraz zasad zapisów na przedmioty humanistyczne 

 
 

Na podstawie § 3 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu przyjętego Uchwałą Nr R.0000.10.2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. oraz § 1 pkt. 5 Uchwały Nr R.0000.11.2018 Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ramowych 

zasad tworzenia programów istniejących i nowo tworzonych kierunków studiów, Rada 

Wydziału uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zatwierdza listę 

przedmiotów humanistycznych do wyboru dla kierunków studiów: Ekonomia, Zarządzanie 

oraz Turystyka zgłoszonych na studiach I stopnia w cyklu kształcenia 2018–2021 i na 

studiach II stopnia w cyklu kształcenia 2018–2020.  

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Studia I stopnia 

(stacjonarne  

i niestacjonarne) 

Studia II stopnia 

(stacjonarne 

 i niestacjonarne) 

1. Socjologia X  

2. Filozofia z elementami logiki X  

3. Etyka, człowiek i środowisko X  

4. Etyka ogólna i zawodowa  X 

5. Kultura, religia, globalizacja  X 
 

 

  § 2 

Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zatwierdza następujące 

zasady zapisów na przedmioty humanistyczne: 

1. Przedmioty humanistyczne zgodnie z programami studiów dla kierunków: Ekonomia, 

Zarządzanie, Turystyka realizowane są: 

a) na studiach I stopnia w semestrze drugim i trzecim, 

b) na studiach II stopnia w semestrze pierwszym. 

2. W przypadku przedmiotów humanistycznych w semestrze drugim na studiach I 

stopnia, studenci wskazują jeden z trzech przedmiotów. Uruchamiany jest przedmiot, który 

uzyska najwięcej wskazań.  

3. W przypadku przedmiotów humanistycznych w semestrze trzecim na studiach I 

stopnia, studenci wskazują jeden z dwóch przedmiotów. Wykluczony zostaje przedmiot, na 

który student uczęszczał w semestrze pierwszym.  

4. W przypadku przedmiotów humanistycznych w semestrze pierwszym na studiach II 

stopnia, studenci wskazują jeden z dwóch przedmiotów. Uruchamiany jest przedmiot, który 

uzyska najwięcej wskazań.  

5. Przedmioty humanistyczne realizowane na studiach stacjonarnych mają formę 15 h 

wykładów i 15 h ćwiczeń, zaś realizowane na studiach niestacjonarnych mają formę 16 h 

wykładów.  



 

 

6. Wszelkie nieuregulowane w powyższych zapisach kwestie będą rozstrzygane przez 

Prodziekan ds. Dydaktyki 
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 Dziekan 

 

 

Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 


