
 

 

Uchwała nr 54/V/2016 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 maja 2016 r.  

 

w sprawie zmiany niektórych uchwał Rady Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zawierających elementy kształcenia  

i programu studiów na wybranych kierunkach 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada 

Wydziału uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale nr 88/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Prawo w planie studiów na kierunku Prawo, studia niestacjonarne 

(wieczorowe) wprowadza się następujące zmiany: 

- przedmiot do wyboru z listy zmiennej w formie wykładu i ćwiczeń, rok IV, 

semestr VII, jest realizowany w wymiarze 14 h wykład i 20 h ćwiczeń; 

- przedmiot do wyboru z listy zmiennej w formie konwersatorium, rok V, semestr 

X, jest realizowany w wymiarze 20 h. 

 

§ 2 

W uchwale nr 88/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Prawo w planie studiów na kierunku Prawo, studia stacjonarne 

wprowadza się następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze III (1 pkt ECTS) i 

IV (1 pkt ECTS), 

- przedmiotowi Prawa człowieka i systemy ich ochrony (semestr III) przypisuje się 

7 pkt ECTS, 

- przedmiotowi Etyka zawodów prawniczych (semestr V) przypisuje się 5 pkt 

ECTS. 
 

§ 3 
W uchwale nr 50/III/2014 RW z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia) wprowadza się 

następującą zmianę: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze IV (1 pkt ECTS). 
 

§ 4 

W uchwale nr 39/IV/2015 RW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na kierunku Ekonomia (studia drugiego stopnia) wprowadza się 

następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze II (1 pkt ECTS); 

- przedmiotowi Multikulturowość a biznes i prawo (semestr II) przypisuje się 2 pkt 

ECTS; 

- przedmiotowi Ekonomia menedżerska (semestr III) przypisuje się 8 pkt ECTS. 
 

§ 5 
W uchwale nr 53/V/2015 RW z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na specjalności Master Managerial Economics (studia ekonomii 

drugiego stopnia, tryb stacjonarny) wprowadza się następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze II (1 pkt ECTS); 

- przedmiotom do wyboru: Macroeconomics Environment of Business, Business 

 Finance, Industrial Organizations (semestr I) przypisuje się 5 pkt ECTS; 

 przedmiotowi Financial Management (semestr III) przypisuje się 5 pkt ECTS; 

 przedmiotowi Modern Microeconomics przypisuje się 4 pkt. ECTS; 



 

 

 przedmiotowi Contemporary Management przypisuje się 5 pkt. ECTS; 

 przedmiotowi Macroeconomics przypisuje się 5 pkt. ECTS. 

 

§ 6 

W uchwale nr 1/I/2016 RW z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na kierunku Bachelor of Business and Administration (studia 

pierwszego stopnia, tryb stacjonarny) wprowadza się następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze IV (1 pkt ECTS); 

- przedmiotowi Introduction to Public International Law przypisuje się 5 pkt ECTS; 

- przedmiotowi Fundamentals of Microeconomics przypisuje się 5 pkt. ECTS; 

- przedmiotowi Fundamentals of Quantitative Methods przypisuje się 5pkt. ECTS; 

- zgodnie z zarządzeniem nr 20 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 

marca 2016 r. lektorat z języka polskiego otrzymuje 5 pkt ECTS. 

 

§ 7 

W uchwale nr 86/V/2013 RW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na kierunku Administracja (studia pierwszego stopnia) wprowadza 

się następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze IV (1 pkt ECTS). 

 

§ 8 

W uchwale nr 150/XII/2015 RW z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na kierunku Administracja (studia drugiego stopnia) wprowadza się 

następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze II (1 pkt ECTS); 

- przedmiotowi Podstawy stosowania i wykładni prawa w administracji (semestr I) 

przypisuje się 2 pkt ECTS; 

- przedmiotowi System ochrony prawnej w UE (semestr III) przypisuje się 3 pkt 

ECTS. 

 

§ 9 

W uchwale nr 54/IV/2014 RW z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 

programu kształcenia na specjalności Administration in International Organizations 

(studia administracji drugiego stopnia) wprowadza się następujące zmiany: 

- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w semestrze II (1 pkt ECTS); 

- przedmiotowi Administration and Administrative Law of the European Union 

 (Administracja i prawo administracyjne Unii Europejskiej) (semestr II) przypisuje 

 się 3 pkt ECTS; 

- przedmiotowi Diplomatic and Consular Law (Prawo dyplomatyczne i  konsularne) 

(semestr IV) przypisuje się 3 pkt ECTS; 

- program kształcenia uzupełnia się o lektorat z języka polskiego dla 

cudzoziemców w wymiarze 60 godzin za 5 pkt. ECTS zgodnie z zarządzeniem Rektora 

UWr nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Przedmiotowy lektorat jest realizowany w I i II 

semestrze studiów.  

  

§ 10 

 W uchwale nr 15/II/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku LL.M. International and European Law (studia drugiego stopnia) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 przedmiotowi seminarium magisterskie (semestr I) przypisuje się 3 pkt ECTS; 

 przedmiotowi EU Law and Institutions przypisuje się 7 pkt. ECTS; 

 przedmiotowi International and Comparative  Environmenal  Law przypisuje 

się 3 pkt ECTS. 

 

§ 11 

 W uchwale nr 91/VI/2013 RW z dnia 24 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami 

dodaje się § 7b w brzmieniu: „1. Obowiązkowym elementem programów kształcenia w 

odniesieniu do cudzoziemców odbywających studia w Uniwersytecie Wrocławskim jest 

lektorat języka polskiego. 2. Lektorat języka polskiego dla cudzoziemców odbywających 



 

 

studia w Uniwersytecie Wrocławskim jest realizowany ponad limitem punktów ECTS 

niezbędnych do ukończenia określonego kierunku studiów. 3. Rozliczenie lektoratu języka 

polskiego w toku studiów stanowi element konieczny do ukończenie danego kierunku.” 

 

§ 12 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2, który ma 

zastosowanie do studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 i 

kończących I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, oraz § 4, 5 i 9, które mają 

zastosowanie do studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. 

 

 

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec  

         D Z I E K A N 

 


