
UCHWAŁA nr 45/2019 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie 

zatwierdzenia zasad zapisów na seminarium dyplomowe na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 uruchamiane w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie § 23 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., Rada Wydziału uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Warunkiem zgłoszenia przez promotora propozycji prowadzenia seminarium 

dyplomowego jest zagwarantowanie studentowi przygotowania pracy dyplomowej zgodnej 

z kierunkiem kształcenia.  

2. Promotor może wypełnić „Kartę zgłoszenia promotora” dla danego kierunku kształcenia, 

jeżeli zaproponuje odpowiedni zakres tematyczny seminarium dyplomowego.  

3. Promotorami pracy dyplomowej na studiach I oraz II stopnia, zgodnie z § 23 ust. 1 

Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą 

być nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora oraz stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub doktora wyznaczeni do tej roli przez Dziekana Wydziału. 

4. Student wybiera promotora oferującego zakres tematyczny seminarium zgodny z jego 

kierunkiem studiów, korzystając z wykazu promotorów zamieszczonego na stronie 

Wydziału w zakładce „Studenci – Seminarium dyplomowe”.  

5. Zapisy na seminaria dyplomowe dotyczą studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych:  

a) 2 roku studiów I stopnia,  

b) 1 roku studiów II stopnia.  

6. Przy zapisach na seminarium dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2019/2020 

ustala się następujące limity studentów w grupach seminaryjnych: 
 

a) Profesorowie i doktorzy habilitowani:  
 

Kierunek 

Limit studentów w grupie seminaryjnej 

studia 

stacjonarne 

studia 

niestacjonarne 

łączny 

limit 

Studia I stopnia 

Ekonomia 5 3 8 

Zarządzanie 5 3 8 

Turystyka 5 - 5 

Studia II stopnia 

Ekonomia 3 2 5 

Zarządzanie  3 2 5 
 

b) Doktorzy: 
 

Kierunek 

Limit studentów w grupie seminaryjnej 

studia 

stacjonarne 

studia 

niestacjonarne 

łączny 

limit 

Studia I stopnia 

Ekonomia 3 2 5 

Zarządzanie 3 2 5 

Turystyka 3 - 3 

Studia II stopnia 

Ekonomia 2 2 4 

Zarządzanie  2 2 4 
  



7. Maksymalna liczba studentów w grupach seminaryjnych promotora uruchamianych w 

roku akademickim 2019/2020 dla każdego kierunku studiów wynosi 15 osób.  

 

§ 2 

Ustala się następującą procedurę zapisów na seminarium dyplomowe: 

1. Pracownicy sekretariatów katedr w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r. przesyłają na 

adres e-mail: stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl uzupełnione załączniki nr 1, 2, 3 do 

niniejszej Uchwały.  

2. Prodziekan ds. Dydaktyki do dnia 26 kwietnia 2019 r. przedkłada  Dziekanowi Wydziału 

„Wykaz promotorów” dla każdego kierunku, formy i stopnia studiów.  

3. Jeżeli liczba studentów na danym kierunku, poziomie i formie studiów przekracza liczbę 

miejsc zgłoszonych przez promotorów, Dziekan Wydziału uzupełnia listę promotorów 

biorąc pod uwagę pozostałych nauczycieli akademickich lub zwiększa deklarowaną przez 

promotorów liczbę miejsc na seminarium dyplomowym. Pracownik sekretariatu katedry 

promotora dopisanego do wykazu, w ciągu 2 dni przesyła na adres e-mail: 

stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl uzupełnione załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej 

Uchwały.  

4. Po zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału wykazów promotorów, Prodziekan  

ds. Dydaktyki ustala szczegółowe terminy i tury zapisów w systemie UsosWeb, biorąc 

pod uwagę średnie ocen studentów. Zapisy na seminarium dyplomowe trwają do dnia 15 

maja 2019 r.   

5. Do dnia 30 kwietnia 2019 r. Biuro Obsługi Wydziału, zamieszcza na stronie Wydziału w 

zakładce „Studenci – Seminarium dyplomowe” wykaz promotorów i zakres tematyczny 

seminariów dyplomowych dla poszczególnych kierunków, poziomów i form studiów.  

6. Liczbę studentów objętych zapisami na seminarium dyplomowe uruchamiane w roku 

akademickim 2019/2020 według kierunków, poziomów i form studiów przedstawiono w 

poniższej tabeli. 
 

Kierunek 

Liczba studentów (stan na dzień 1.04.2019 r.)   

studia  

stacjonarne 

studia 

niestacjonarne  
ogółem  

2 rok studia I stopnia 

Ekonomia 42 16 58 

Zarządzanie  47 24 71 

Turystyka  17 0 17 

Razem 106 40 146 

1 rok studia II stopnia 

Ekonomia 37 17 54 

Zarządzanie 32 11 43 

Razem  69 28 97 

 

7. Studenci, którzy w ustalonym terminie nie wybiorą promotora, zostaną administracyjnie 

przydzieleni do grupy seminaryjnej przez Prodziekana ds. Dydaktyki.  

8. Zapisy na seminarium dyplomowe nie obowiązują studentów powracających z urlopu 

oraz wznawiających studia. W przypadku, gdy nie jest możliwe kontynuowanie 

seminarium dyplomowego u dotychczasowego promotora, student składa podanie do 

Prodziekana ds. Dydaktyki o wyznaczenie nowego promotora.   

9. Informacji dotyczących zapisów na seminarium dyplomowe udzielają Prodziekan ds. 

Dydaktyki oraz Kierownik Dziekanatu.  

10. Sprawy nieuregulowane niniejszą Uchwałą rozstrzyga Dziekan Wydziału.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dziekan 
 
 

Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

 

WYKAZ PROMOTORÓW 

 
……………………………………………………..…………………………………………. 

nazwa Katedry 

 

 

Seminarium dyplomowe – licencjackie 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

promotora 

Liczba studentów zgłoszona przez 

promotora na studiach 

stacjonarnych, na kierunku: 

Liczba studentów zgłoszona 

przez promotora na studiach 

niestacjonarnych, na kierunku: 
Ogółem 

Ekonomia Zarządzanie Turystyka Ekonomia Zarządzanie 

1.        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Razem       

 

 

Seminarium dyplomowe – magisterskie 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

promotora 

Liczba studentów zgłoszona 

przez promotora na studiach 

stacjonarnych, na kierunku: 

Liczba studentów zgłoszona 

przez promotora na studiach 

niestacjonarnych, na kierunku: 
Ogółem 

Ekonomia Zarządzanie Ekonomia Zarządzanie 

1.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Razem      

 

 
 

Jelenia Góra, dnia ………………2019 r.            ………..………………………………… 

                                                                                                                           Pieczątka i podpis Kierownika Katedry 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA PROMOTORA 

 

Seminarium dyplomowe – licencjackie  

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 

 

KIERUNEK STUDIÓW* 

        

   

 

Imię i nazwisko Promotora 
 

 

Nazwa Katedry 
 

 

*dla każdego kierunku należy przygotować odrębną kartę zgłoszenia 

 

PROPONOWANA LICZBA STUDENTÓW NA SEMINARIUM DYPLOMOWYM – LICENCJACKIM* 

na studiach stacjonarnych na studiach niestacjonarnych 

 

 
 

* obowiązujące limity:  

studia stacjonarne: profesor i doktor habilitowany – 5 osób, doktor – 3 osoby;  

studia niestacjonarne: profesor i doktor habilitowany – 3 osoby, doktor – 2 osoby. 

 
ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM  

(maksymalnie 5 obszarów) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

Jelenia Góra, dnia ................................. 

 

 

 

 

 

        ………..………………………………… 

                                                                                                                           podpis Promotora 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Wydziału nr 45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PROMOTORA 

 

Seminarium dyplomowe – magisterskie  

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 

 

KIERUNEK STUDIÓW* 

        

   

 

Imię i nazwisko Promotora 
 

 

Nazwa Katedry 
 

 

*dla każdego kierunku należy przygotować odrębną kartę zgłoszenia 

 

PROPONOWANA LICZBA STUDENTÓW NA SEMINARIUM DYPLOMOWYM – MAGISTERSKIM* 

na studiach stacjonarnych na studiach niestacjonarnych 

 

 
 

* obowiązujące limity:  

studia stacjonarne: profesor i doktor habilitowany – 3 osoby, doktor – 2 osoby;  

studia niestacjonarne: profesor i doktor habilitowany – 2 osoby, doktor – 2 osoby. 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM  

(maksymalnie 5 obszarów) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia ................................. 

        ………..………………………………… 

                                                                                                                           podpis Promotora 

 


