
UCHWAŁA nr 15/15/16 
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie 
z dnia 20 stycznia 2016 roku 

 
w sprawie zmian w ofercie kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 
2017/2018 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012. 572 
ze zm.) oraz §23 ust. 1 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z 
dnia 25 listopada 2011 roku z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 
marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w 
Uniwersytecie uchwala się co następuje: 
 

§1 
W ofercie kształcenia Wydziału dokonuje się następujących zmian: 

 
1. Likwiduje się kształcenie na specjalności Europejski Rozwój Gospodarczy 

realizowanej w języku angielskim na kierunku ekonomia na poziomie stacjonarnych  
i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia. 

2. Likwiduje się  kształcenie na specjalności Finanse w Unii Europejskiej  realizowanej 
na kierunku ekonomia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego 
stopnia.  

3. Uruchamia się kształcenie w zakresie specjalności Analityka gospodarcza na kierunku 
ekonomia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia. 

4. Uruchamia  się kształcenie w zakresie specjalności Logistyka realizowanej w języku 
angielskim  na kierunku zarządzanie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów drugiego stopnia. 
 

§2 
Kształcenie na powołanych uchwałą specjalnościach, o których mowa w §1 ust. 3 i 4 będzie 
prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez Radę 
Wydziału dostosowanych do efektów kształcenia, określonych przez Senat odpowiednio dla 
poziomu i profilu kształcenia danego kierunku. 
 

§3 
 
Absolwenci kierunku, o którym mowa w §1 ust. 3 i 4 uzyskują tytuł magistra w zakresie 
zrealizowanej specjalności. 

§4 
 
Realizacja zajęć na kierunku studiów i specjalnościach, o których mowa w §1 ust. 3 i 4  
rozpoczyna się z dniem 1 października 2017 roku. 
 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    
Przewodniczący Rady Wydziału 

                Dziekan 

                     dr hab. Janusz Heller, prof. UWM 



 


