
UCHWAŁA nr 277 /2010 

 

Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 28 maja 2010 r. 

 

w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w roku akademickim 2010/2011 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz §3 pkt. 2 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu Rada Wydziału uchwala co następuje: 

 

§1 

Rada Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze wprowadza zmiany w uchwale 

nr 242/2010 z 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów dla kierunku Ekonomia na 

Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w roku akademickim 2010/2011 oraz w uchwale nr 

241/2010 z 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów dla kierunku Zarządzanie na 

Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w roku akademickim 2010/2011 polegające na: 

1. Połączeniu przedmiotów Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w wymiarze 10 godz. 

wykładów i 10 godz. ćwiczeń – 3 punkty ECTS oraz Zagraniczne źródła finansowania w wymiarze 10 

godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń – 3 punkty ECTS na semestrze IV studiów stacjonarnych na 

kierunku Ekonomia (specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe) w przedmiot Finanse 

przedsiębiorstw w wymiarze 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń – 6 punkty ECTS, 

2. Połączeniu przedmiotów Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w wymiarze 6 godz. 

wykładów i 6 godz. ćwiczeń – 3 punkty ECTS oraz Zagraniczne źródła finansowania w wymiarze 6 

godz. wykładów i 6 godz. ćwiczeń – 3 punkty ECTS na semestrze IV studiów niestacjonarnych na 

kierunku Ekonomia (specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe) w przedmiot Finanse 

przedsiębiorstw w wymiarze 12 godz. wykładów i 12 godz. ćwiczeń – 6 punkty ECTS, 

3. Połączeniu przedmiotów Doradztwo ubezpieczeniowe w wymiarze 20 godz. wykładów i 20 

godz. ćwiczeń – 2 punkty ECTS oraz Doradztwo kredytowe w wymiarze 20 godz. wykładów i 20 

godz. ćwiczeń – 2 punkty ECTS na semestrze VI studiów stacjonarnych na kierunku Ekonomia 

(specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe) w przedmiot Doradztwo bankowo-

ubezpieczeniowe w wymiarze 40 godz. wykładów i 40 godz. ćwiczeń – 4 punkty ECTS,  

4. Połączeniu przedmiotów Doradztwo ubezpieczeniowe w wymiarze 12 godz. wykładów i 12 

godz. ćwiczeń – 2 punkty ECTS oraz Doradztwo kredytowe w wymiarze 12 godz. wykładów i 12 

godz. ćwiczeń – 2 punkty ECTS na semestrze VI studiów niestacjonarnych na kierunku Ekonomia 

(specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe) w przedmiot Doradztwo bankowo-

ubezpieczeniowe w wymiarze 24 godz. wykładów i 24 godz. ćwiczeń – 4 punkty ECTS, kończący się 

egzaminem, 

5. Zmianie nazwy przedmiotu Zarządzanie korporacjami na Nadzór korporacyjny na roku I 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie (specjalność 

Zarządzanie przedsiębiorstwem). Wymiar godzin i liczba punktów ECTS pozostaje bez zmian.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Dziekan 

 

 

Prof. dr hab. Marek Walesiak 

 


