
UCHWAŁA nr 53/2018 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 25 maja 2018 r. 

 

w sprawie 

zatwierdzenia zasad zapisów na seminarium dyplomowe-magisterskie  

uruchamiane w roku akademickim 2018/2019 

 

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 propozycji prowadzenia seminarium dyplomowego jest 

zagwarantowanie studentowi przygotowania pracy dyplomowej zgodnej z kierunkiem 

kształcenia. 

2. Promotorami pracy dyplomowej-magisterskiej mogą być samodzielni pracownicy nauki 

tworzący w roku akademickim 2017/2018 minimum kadrowe dla kierunku. Wykaz 

pracowników uprawnionych do prowadzenia seminarium dyplomowego-magisterskiego  z 

podziałem na kierunki stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.  

3. Przy zapisach na seminarium dyplomowe-magisterskie rozpoczynające się od października 

2018 r. ustala się następujące limity studentów w grupach seminaryjnych: 
 

Kierunek 

Maksymalna liczba studentów w grupie seminaryjnej 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Łączny 

limit 

Ekonomia 4  3 7 

Zarządzanie  6 2 8 
  

4. Samodzielni pracownicy nauki tworzący minimum kadrowe mogą zrezygnować z 

prowadzenia seminarium dyplomowego lub określić niższą od limitu liczbę studentów w 

grupie seminaryjnej na danym kierunku i formie studiów tylko wtedy, gdy na studiach II 

stopnia realizują minimum 30h zajęć dydaktycznych (wymagane 30h nie może być 

realizowane wyłącznie w ramach seminarium dyplomowego). W takim przypadku 

Kierownik Katedry wskazuje do prowadzenia seminarium dyplomowego innego 

pracownika Katedry realizującego zajęcia dydaktyczne na danym kierunku, przy 

zachowaniu łącznych limitów ustalonych dla samodzielnych pracowników nauki.  

 

§ 2 

Ustala się następującą procedurę zapisów na seminarium dyplomowe: 

1. Kierownicy Katedr w terminie do 30.05.2018 r. przesyłają listę promotorów zgłoszonych 

do zapisów na seminarium dyplomowe oraz domeny badawcze (na ustalonym formularzu 

– załącznik nr 2 do Uchwały) na adres e-mail: anna.geca@ue.wroc.pl.  

2. W przypadku zgłoszenia przez Promotorów mniejszej liczby miejsc od liczby studentów 

na kierunku kształcenia, Prodziekan ds. Dydaktyki dr Magdalena Rękas zwraca się do 

Kierowników Katedr o uzupełnienie listy Promotorów lub zwiększenie liczby studentów 

w grupach seminaryjnych.  

3. Prodziekan ds. Dydaktyki dr Magdalena Rękas ustala terminy zapisów studentów na 

seminarium dyplomowe z wykorzystaniem systemu UsosWeb. Do 4.06.2018 r. na stronie 

Wydziału w zakładce „Studenci – Seminaria dyplomowe” zostaną zamieszczone listy 

promotorów dla kierunku oraz domeny badawcze.  

4. Zapisy na seminaria dyplomowe-magisterskie odbędą się w terminie od 6.06.2018 r. do 

8.06.2018 r. i dotyczyć będą następującej liczby studentów (stan na dzień 8.05.2018 r.):   
 



Kierunek 

Liczba studentów  

Ogółem 
Studia 

stacjonarne  

Studia 

niestacjonarne  

Ekonomia 48 27 21 

Zarządzanie  45 33 12 

 

5. Studenci, którzy w ustalonym terminie nie wybiorą promotora, zostaną przez Prodziekan 

ds. Dydaktyki dr Magdalenę Rękas administracyjnie przydzieleni do grupy seminaryjnej.  

6. Zapisy na seminarium dyplomowe-magisterskie 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 Prodziekan ds. Dydaktyki dr Magdaleny Rękas o wyznaczenie nowego 

promotora zgodnie z kierunkiem kształcenia.  

7. Informacji dotyczących zapisów na seminarium dyplomowe-magisterskie udzielają 

Prodziekan ds. Dydaktyki dr Magdalena Rękas oraz Kierownik Dziekanatu mgr Hanna 

Puślednik.  

8. Sprawy nieuregulowane niniejszą Uchwałą rozstrzyga Prodziekan ds. Dydaktyki dr 

Magdalena Rękas.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dziekan 

 

Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 53/2018 z dnia 25 maja 2018 r.  

 

Samodzielni pracownicy nauki  

tworzący minimum kadrowe dla kierunków Ekonomia i Zarządzanie  

na studiach II stopnia w roku akademickiego 2017/2018 

 

Ekonomia II stopień  

 

1. prof. dr hab.  Andrzej Bąk   

2. prof. dr hab. Jerzy Sokołowski 

3. prof. dr hab. Marek Walesiak  

4. dr hab. Jacek Adamek, prof. nadzw. UE 

5. dr hab. Teresa Orzeszko, prof. nadzw. UE 

6. dr hab. Adam Płachciak, prof. nadzw. UE 

7. dr hab. Waldemar Tyc, prof. nadzw. UE 

8. dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. nadzw. UE 

 

Zarządzanie II stopień  

 

1. prof. dr hab. Andrzej Rapacz 

2. prof. dr hab. Jarosław Witkowski 

3. dr hab. Robert Kurek, prof. nadzw. UE 

4. dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. nadzw. UE 

5. dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. nadzw. UE 

6. dr hab. Edyta Tabaszewska-Zajbert, prof. nadzw. UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

  

   

  

   

   

   

   

   
 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 53/2018 z dnia 25 maja 2018 r.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

SEMINARIUM DYPLOMOWEGO-MAGISTERSKIEGO   

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 

 

KIERUNEK STUDIÓW* 

        

   

 

Imię i nazwisko prowadzącego seminarium 
 

 

Nazwa Katedry 
 

 

*dla każdego kierunku należy przygotować odrębną kartę zgłoszenia 

 

PROPONOWANA LICZBA STUDENTÓW NA SEMINARIUM DYPLOMOWYM-MAGISTERSKIM 

na studiach stacjonarnych na studiach niestacjonarnych 

 

 
 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM DYPLOMOWEGO-MAGISTERSKIEGO 

(maksymalnie 5 obszarów) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

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

 

 


