
UCHWAŁA nr 52/2018/19 
 

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 22 maja 2019 roku 
  
 

 
 

w sprawie: programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020 
 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 160 i art. 163 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku  
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 
6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018, poz. 2218), w związku z Uchwałą Nr 368 
Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania 
programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz 
kształcenia w szkołach doktorskich, Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych stanowi, co 
następuje: 
 
 

§ 1 

 
1. Uchwala się efekty uczenia się dla studiów podyplomowych Menedżer Jakości, które 

stanowi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały. 

2. Uchwala się treści kształcenia dla studiów podyplomowych Menedżer Jakości, które 

stanowi załącznik nr 1b do niniejszej uchwały. 

3. Uchwala się plan studiów podyplomowych Menedżer Jakości, który stanowi załącznik 

nr 1c do niniejszej uchwały. 

4. Uchwala się efekty uczenia się dla studiów podyplomowych Zarządzanie logistyką, 

które stanowi załącznik nr 2a do niniejszej uchwały. 

5. Uchwala się treści kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie logistyką 

które stanowi załącznik nr 2b do niniejszej uchwały. 

6. Uchwala się plan studiów podyplomowych Zarządzanie logistyką, który stanowi 

załącznik nr 2c do niniejszej uchwały. 

7. Uchwala się efekty uczenia się dla studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing 

w Oświacie, które stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały. 

8. Uchwala się treści kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing  

w Oświacie, które stanowi załącznik nr 3b do niniejszej uchwały. 

9. Uchwala się plan studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing w Oświacie, 

który stanowi załącznik nr 3c do niniejszej uchwały. 

10. Uchwala się efekty uczenia się dla studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami  

w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, które stanowi załącznik nr 4a do niniejszej 

uchwały. 



11. Uchwala się treści kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami  

w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, które stanowi załącznik nr 4b do niniejszej 

uchwały. 

12. Uchwala się plan studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami w Jednostkach 

Samorządu Terytorialnego, który stanowi załącznik nr 4c do niniejszej uchwały. 

   
§ 2 

 
Absolwenci studiów, o których mowa w § 1 otrzymują świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych. 
 

 

 § 3  
 
Programy studiów, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia rozpoczęcia nowego cyklu 
kształcenia, od roku akademickiego 2019/2020. 

 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
    

                                                                                           Przewodniczący Rady Wydziału 
                                                                                                      Dziekan 

 
 

                                                                                 prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. 

 


