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Komunikat nr 4/2021 

Dziekana Filii 

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

w sprawie zasad i terminów zapisów na specjalności oferowane  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022 

 

Działając na podstawie §18 pkt 1-4 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego Uchwałą nr R.0000.52.2020 Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. ustala się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zapisy na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze odbędą się w dniach 
19-25 kwietnia 2021 r. 

 
§ 2 

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się zapisy na następujące 
specjalności: 
a) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku  

Ekonomia biznesu i finanse:  

− Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG),  

− Ekonomia miasta i regionu (EMiR),  

− Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF), 
b) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku  

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:  

− Logistyka międzynarodowa (LM) , 

− Menedżer jakości i środowiska (MJiŚ),  

− Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) 

− Marketing i komunikacja w biznesie (MiKwB). 
c) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 1, studia II stopnia w ramach kierunku  
     Ekonomia biznesu i finanse:  

− Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG),  

− Gospodarka samorządowa (GOS),  

− Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących (RiFPG), 
d) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 1, studia II stopnia w ramach kierunku  
    Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:  

− Menedżer logistyki i łańcucha dostaw (MLiŁD), 

− Menedżer procesów (MP),  

− Menedżer marketingu (MM), 

− Zarządzanie kapitałem intelektualnym (ZKI) 
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2. Na studiach I stopnia procedura wyboru specjalności dotyczy następującej liczby 

studentów (stan z dnia 24.03.2021 r.):  
 

Kierunek Forma studiów Liczba studentów  

Ekonomia biznesu i finanse 
Studia stacjonarne 44 

Studia niestacjonarne 27 

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce 
Studia stacjonarne 54 

Studia niestacjonarne 25 

 
3. Na studiach II stopnia procedura wyboru specjalności dotyczy następującej liczby 

studentów (stan z dnia 24.03.2021 r.):  
 

Kierunek Forma studiów Liczba studentów  

Ekonomia biznesu i finanse 
Studia stacjonarne 31 

Studia niestacjonarne 14 

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce 
Studia stacjonarne 51 

Studia niestacjonarne 26 
 

 
§ 3 

1. Uruchomiona zostanie następująca liczba grup specjalnościowych na studiach I stopnia: 
 
 

Kierunek Forma studiów Liczba grup Liczebność grupy 

Ekonomia biznesu i 
finanse 

Studia stacjonarne 2 22,22 

Studia niestacjonarne 1 27 

Zarządzanie w 
nowoczesnej gospodarce 

Studia stacjonarne 2* 27,27 

Studia niestacjonarne 1 25 

* Jedną z uruchomionych grup specjalnościowych musi być Logistyka międzynarodowa - specjalność 
projektowa min. 22 osoby  

 
2. Uruchomiona zostanie następująca liczba grup specjalnościowych na studiach II stopnia: 

 
 

Kierunek Forma studiów Liczba grup Liczebność grupy 

Ekonomia biznesu i finanse 
Studia stacjonarne 1 31 

Studia niestacjonarne 1 14 

Zarządzanie w nowoczesnej 
gospodarce 

Studia stacjonarne 2 25,26 

Studia niestacjonarne 1 26 
 

 
§ 4 

1. Liczebność grupy studenckiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
i drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2020/2021 wynosi od 20 do 32 osób. 

2. Zasady uruchamiania grupy specjalnościowej: 
a) w przypadku jednej grupy, uruchamiana jest specjalność najczęściej wskazywana przez 

studentów (w szczególnych przypadkach liczebność grupy może być niższa niż 
przewidziana w ust. 1), 

b) w przypadku dwóch grup, uruchamiane są dwie specjalności najczęściej wskazywane 
przez studentów. 
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3. Jeżeli zainteresowanie daną specjalnością przekroczy limit miejsc, o kwalifikacji decyduje 
średnia ocen uzyskana przez studenta:  

a) na studiach I stopnia – w semestrach od  pierwszego do trzeciego włącznie,  
b) na studiach II stopnia – w semestrze pierwszym.   

 
§ 5 

1. Zapisy na specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się przez 
system USOSweb. 

2. Zapisy na specjalności na studiach stacjonarnych odbywają się według poniższego 
harmonogramu: 

− etap pierwszy, w którym student wskazuje jedną preferowaną specjalność, trwa od 
dnia 19.04.2021 r. godz. 8:00 do dnia 20.04.2021 r. godz. 13:00; 

− 21.04.2021 r. – dzień przeznaczony na ewentualną turę dodatkową; 

− etap drugi, w którym student zapisuje się na specjalność wskazaną w pierwszym 
etapie (zgodność preferencji pierwszego i drugiego etapu zostanie zweryfikowana).  
W przypadku gdy specjalność preferowana przez studenta w pierwszym etapie nie 
przeszła do etapu drugiego, student zapisuje się na specjalność alternatywną. Zapisy 
trwają od dnia 22.04.2021 r. godz. 8:00 do dnia 23.04.2021 r. godz. 13:00. 

3. Zapisy na specjalności na studiach niestacjonarnych odbywają się od dnia 24.04.2021 r. 
od godz. 8:00 do dnia 25.04.2021 r. do godz. 20:00. Uruchomiona zostanie specjalność 
najczęściej wskazywana przez studentów.  

4. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, zarówno na studiach stacjonarnych 
jak i niestacjonarnych, uruchomione zostaną dodatkowe tury zapisów, o których studenci 
zostaną niezwłocznie poinformowani w Aktualnościach na stronie Filii.  

5. Studenci, którzy nie dokonali zapisu na specjalność zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym komunikacie, zostaną przypisani administracyjnie do specjalności, w których 
pozostały wolne miejsca.  

6. Ostateczne listy grup specjalnościowych zostaną ogłoszone nie później niż 30 kwietnia 
2021 r. 

7. Studenci powracający z urlopów, wznawiający studia i powtarzający semestr, powracają 
na dotychczasowe specjalności. W przypadku braku specjalności zobowiązani są do 
ponownego wyboru specjalności i uzupełnienia różnic programowych wyznaczonych 
przez Dziekana Filii zgodnie z Uczelnianym Regulaminem Studiów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 
§ 6 

Prezentacja specjalności odbędzie się podczas zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie 
z harmonogramem studiów, w poniżej ustalonych terminach: 
 
Studia I stopnia 

Kierunek Forma studiów Data / godzina  

Ekonomia biznesu i finanse 
Studia stacjonarne 12.04.2021 r. godz. 8:00 

Studia niestacjonarne 10.04.2021 r. godz. 11:30 

Zarządzanie w nowoczesnej 
gospodarce 

Studia stacjonarne 13.04.2021 r. godz. 9:45 

Studia niestacjonarne 10.04.2021 r. godz. 8:00 
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Studia II stopnia 

Kierunek Forma studiów Data / godzina  

Ekonomia biznesu i finanse 
Studia stacjonarne 13.04.2021 r. godz. 11:30 

Studia niestacjonarne 10.04.2021 r. godz. 15:30 

Zarządzanie w nowoczesnej 
gospodarce 

Studia stacjonarne 14.04.2021 r. godz. 9:45 

Studia niestacjonarne 10.04.2021 r. godz. 9:45 

 
 

§ 7 
Wszelkie nieuregulowane lub sporne kwestie będą rozstrzygane przez Dziekana Filii. 

 
 

Dziekan Filii 
Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu  
 
 

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW 
 

 


