
UCHWALA nr 11 112012 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 30 listopada 2012 r. 


w sprawie 

zatwierdzenia "Ramowych wymagań dotyczących zaliczeń i egzaminów, 


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


obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli 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. i 24 maja 2012 r.) Rada Wydziału Ekonomii, Zarządza
nia i Turystyki podejmuje uchwałę o następującej treści. 

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

l. 	Uwagi wstępne 
2. Wymagania dotyczące zaliczenia obowiązkowych zajęć dla przedmiotów kończących się eg

zammem 
3. 	Wymagania dotyczące egzaminu z przedmiotów kończących się egzaminem 
4. 	 Wymagania dotyczące zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem 
5. Zasady wystawiania oceny łącznej z przedmiotu 
6. Kryteria ilościowe przy ocenianiu egzaminów i prac kontrolnych 
7. 	 Wymagania dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, seminarium dyplomowego 

i praktyki zawodowej 
8. Wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego 
9. 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, którzy 
rozpoczęli studia od roku akademickiego 2012/2013" stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 22/2012 z dnia 
30 marca 2012 r. 

Dziekan 

u~« 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 



Załącznik do Uchwały nr 111/2012 

Ramowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów, 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 


Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 


obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 201212013 


I. 	Uwagi wstępne 
1. 	 Okresem zaliczeniowym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest semestr. 
2. Zaliczenie każdego przedmiotu w semestrze jest dokonywane na podstawie jednej łącznej 

oceny. 
3. Sposób zawiadomienia studenta o wystawionych ocenach cząstkowych i łącznych z przed

miotu reguluje § 12 ust. 8 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. 

4. Ramowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów realizowane są przy spełnieniu trzech 
warunków wstępnych: 

- w zakresie informacj i o wymaganiach - powszechny dla wszystkich prowadzących zajęcia 
obowiązek informowania studentów na początku zajęć o zakresie wymagań i o kryteriach 
zaliczenia przedmiotu oraz obowiązek corocznego zamieszczania na stronie WWW Wy
działu wszystkich sylabusów przedmiotów. 

- w zakresie porównywalności wymagań - obowiązek stosowania porównywalnych wyma
gań oraz kryteriów oceniania, jeśli te same zajęcia prowadzone są przez przynajmniej 
dwóch pracowników w różnych grupach. 

-	 w zakresie aktualizacji i koordynacji wymagań - stały nadzór opiekunów kierunków i 
opiekunów specjalności. 

5. Prace studentów powinny być przechowywane przez okres jednego roku, a oceniona praca 
powinna być przedstawiona na życzenie studenta. 

II. Wymagania 	dotyczące zaliczenia obowiązkowych zajęć dla przedmiotów kończących się 
egzaminem 
1. 	 Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu kończącego się egzaminem, jeśli: 

- uczęszczał na obowiązkowe zajęcia (ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, lektoraty, pro
seminaria, seminaria) , 

- należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty, itp. 
przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami - z 
zachowaniem warunków legalności, 

-	 przynajmniej dostatecznie poznał i zrozumiał treści programowe i osiągnął efekty kształ
cenia określone dla przedmiotu w sylabusie, 

- podstawą zaliczenia przedmiotu są co najmniej dwa kryteria (mogą to być: testy, prace 
kontrolne, referaty, projekty, aktywność na zajęciach, itp.). 

2. 	 Przy ocenie osiągnięć studenta stosuje się oceny cząstkowe i oceny łączne (semestru, przed
miotu): 

student otrzymuje oceny cząstkowe z każdej formy zajęć (ćwiczenia, laboratoria, konwer
satoria, lektoraty, proseminaria, seminaria). Oceny cząstkowe są wprowadzane do protoko
łu osoby odpowiedzialnej za przedmiot i przechowywane w katedrze przez 3 lata, 

- ocena z zaliczenia jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych przy uwzględnieniu 
wag przypisanych poszczególnym formom zgodnie z informacją zawartą w sylabusie. 
Ocena z zaliczenia traktowana jest jak ocena cząstkowa składająca się na ocenę łączną z 
przedmiotu, 

-	 niezaliczenie dowolnej formy zajęć, skutkuje oceną łączną niedostateczną i niedopuszcze



niem do egzaminu z przedmiotu, 
- jeżeli przedmiot trwa więcej niż jeden semestr i w danym semestrze kończy się tylko zali

czeniem, wtedy ocena z zaliczenia jest oceną łączną w semestrze wpisywaną do karty 
okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu przekazywanego do dziekanatu, 

- pozytywne oceny (cząstkowe i łączne) są dorobkiem studenta uznawanym przy zalicze
niach lub egzaminach poprawkowych z przedmiotu. 

III. Wymagania dotyczące egzaminu z przedmiotów kończących się egzaminem 
1. Podstawową formą egzaminowania jest egzamin pisemny. Egzamin może być przeprowa

dzony w formie egzaminu pisemno-ustnego, 
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych 

ocen cząstkowych ze wszystkich zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów, konwersato
riów, lektoratów, proseminariów, seminariów (w każdym semestrze, jeśli przedmiot trwa więcej 
semestrów), jeśli przewidują to programy i plany studiów, 

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

4. Oceny z zaliczenia zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, 
lektoratów, proseminariów, seminariów (w każdym semestrze, jeśli przedmiot trwa więcej seme
strów) nie mogą być jednocześnie ocenami z egzaminów, 

5. 	 Ocena z egzaminu traktowana jest jako ocena cząstkowa, 
- jeżeli w sylabusie nie jest zapisane inaczej, ocenę łączną z przedmiotu wyznacza się tak, że 

40% oceny stanowi ocena z zaliczenia, a 60% ocena z egzaminu, 
- ocena niedostateczna z egzaminu skutkuje oceną łączną niedostateczną z przedmiotu, 
- w przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu nie wymaga się uzyskania zaliczania z 

przedmiotu, ocena cząstkowa z egzaminu jest jednocześnie oceną łączną z przedmiotu, 
- ocena łączna z przedmiotu jest wpisywana do karty okresowych osiągnięć studenta oraz 

protokołu przekazywanego do dziekanatu. 

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

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

zrozumiał treści programowe i osiągnął efekty kształcenia określone dla przedmiotu w sylabusie, 
3. Student otrzymuje oceny cząstkowe ze wszystkich zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, 

laboratoriów, konwersatoriów, lektoratów, proseminariów, seminariów (w każdym semestrze, jeśli 
przedmiot trwa więcej semestrów) uwzględniające materiał dydaktyczny z realizowanych form za
jęć: 

-	 oceny cząstkowe są wprowadzane w Katedrach do protokołu osoby odpowiedzialnej za 
przedmiot i przechowywane w katedrze przez 3 lata, 

- niezaliczenie dowolnej formy zajęć, skutkuje oceną łączną niedostateczną, 
- ocena łączna jest wyznaczana na podstawie ocen cząstkowych przy uwzględnieniu wag zapi

sanych w sylabusie przedmiotu, 

- pozytywne oceny cząstkowe i łączne są trwałym dorobkiem studenta. 


Jeżeli zajęcia z przedmiotu trwają więcej niż jeden semestr ocena łączna jest wystawiana w każdym 
semestrze i wpisywana jest do karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu przekazywa
nego do dziekanatu. 

V. Zasady wystawiania oceny łącznej z przedmiotu 
Ocenę łączną z przedmiotu wyznacza się zgodnie z zasadą: 
a. Niedostateczny - przynajmniej jedna ocena cząstkowa jest niedostateczna 
b. Dostateczny - [3,00; 3,25) 
c. Dostateczny plus - [3,25; 3,75) 



d. Dobry - [3,75; 4,25) 
e. 	Dobry plus - [4,25; 4,75) 
f. Bardzo dobry - [4,75; 5,00] 

VI. Kryteria ilościowe przy ocenianiu egzaminów i prac kontrolnych 
1. Student wykazuje dostateczny stopień wiedzy i umiejętności, jeśli na egzaminIe lub na 

sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [50; 60)% puli punktów oceniających stopień wy
maganej 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. 

2. Student wykazuje plus dostateczny stopień wiedzy i umiejętności, jeśli na egzaminie lub na 
sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [60; 70)% puli punktów oceniających stopień wy
maganej 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. 

3. Student wykazuje dobry stopień wiedzy i umiejętności , jeśli na egzaminie lub na sprawdzia
nach (pracach kontrolnych) uzyskuje [70; 80)% puli punktów oceniających stopień 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. 

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 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. 

5. Student wykazuje bardzo dobry stopień wiedzy i umiejętności, jeśli na egzaminie lub na 
sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje [90; 100]% puli punktów oceniających stopień wy
maganej 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. 

VII. Wymagania 	dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, seminarium dyplomo
wego 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. 

VIII. Wymagania dotyczące egzaminu dyplomowego 
l. Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na 

pytania wylosowane przez studenta lub zadane przez Komisję. Może też obejmować prezentację 
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 sformułowane przez promotora z zakresu pracy dyplomowej oraz uwag za

wartych w recenzjach, 

- dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 


4. Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany, jeśli odpowiedź na każde pytanie Komisja oceniła 
pozytywnie. 

5. Lista ogólnych zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla danego kierunku 
studiów i danego stopnia studiów podawana jest do wiadomości studentów do 31 października każ
dego roku akademickiego. 



IX. 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 organizację 
roku, student może uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów w ramach różnic programowych. 

3. Ostateczny termin zaliczenia różnic programowych nie może być dłuższy niż data zakończe
nia zajęć w danym semestrze. W uzasadnionych przypadkach termin zaliczenia różnic programo
wych może zostać wydłużony do dwóch semestrów. 

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

Dziekan 

;tJ~cJ... 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 


