
Uchwała nr 87 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 19 maja 2017 roku 

 
w sprawiezmiany uchwały nr 435 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 09 czerwca 2016 r. dotyczącej zatwierdzeniaprogramu 

studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia  
dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 

2016/2017 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym.(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącejzatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017: 

1. W miejsce przedmiotu: "Podstawy demografii", realizowanego na specjalności 
Analityka gospodarcza, wpisuje się przedmiot: "Demografia",dla cyklu kształcenia 
rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017.Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2017/2018(rok 2, sem. 4 cyklu). Forma zajęć, liczba godzin i 
punktów ECTS pozostają bez zmian. 

2. W miejsce przedmiotu: "Analiza danych ankietowych", realizowanego na 
specjalności Analityka gospodarcza, wpisuje się przedmiot: "Badania 
sondażowe",dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017. 
Przedmiot realizowany w roku akademickim 2017/2018 (rok 2, sem. 4 cyklu). 
Forma zajęć, liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17 głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 



Uchwała nr 88 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 19 maja 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 71 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03 marca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 
studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia studia stacjonarne  dla cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym.(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia studia stacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 

1. W miejsce przedmiotu: "Podstawy demografii", realizowanego na specjalności 
Analityka gospodarcza, wpisuje się przedmiot: "Demografia", dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018. Przedmiot 
realizowany w roku akademickim 2018/2019 (rok 2, sem. 4 cyklu). Forma zajęć, 
liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

2. W miejsce przedmiotu: "Analiza danych ankietowych", realizowanego na 
specjalności Analityka gospodarcza, wpisuje się przedmiot: "Badania sondażowe", 
dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2017/2018. Przedmiot 
realizowany w roku akademickim 2018/2019 (rok 2, sem. 4 cyklu). Forma zajęć, 
liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. z 
póź. zm. nie uległ zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 



Uchwała nr 89 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 19 maja 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 72 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03 marca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia studia niestacjonarne  dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym.(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia studia niestacjonarne  dla 
cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 
1. W miejsce przedmiotu: "Podstawy demografii", realizowanego na specjalności 

Analityka gospodarcza, wpisuje się przedmiot: "Demografia", dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018. Przedmiot 
realizowany w roku akademickim 2018/2019 (rok 2, sem. 4 cyklu). Forma zajęć, 
liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

2. W miejsce przedmiotu: "Analiza danych ankietowych", realizowanego na 
specjalności Analityka gospodarcza, wpisuje się przedmiot: "Badania 
sondażowe", dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 
2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 2018/2019 (rok 2, 
sem. 4 cyklu). Forma zajęć, liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. z 
póź. zm. nie uległ zmianie 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

D z i e k a n 
 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  
 
 

 



 
Uchwała nr 90 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 19 maja 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 71 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03marca 2017 r. dotyczącejzatwierdzenia programu 
studiów dla kierunku Ekonomia  I stopnia studia stacjonarne dla cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym.(tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, 
poz. 1370) Rada Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącejzatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku Ekonomia I stopnia studia stacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 

1. Przedmiot Wychowanie fizyczne” oraz „Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie 
człowieka” - grupa przedmiotów obieralnych, zaplanowanych do realizacji w 6 
semestrze cyklu, w wymiarze  45 godzin, wpisuje się na semestr 5w wymiarze15 
godzin oraz na semestr 6 w wymiarze 30 godzin. Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2019/2020 (rok 3, sem.5 i 6 cyklu). Forma zajęć i łączna liczba 
godzin pozostają bez zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. z 
póź. zm. nie uległ zmianie. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 



 
Uchwała nr 91 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 19 maja 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 85 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2017 r. dotyczącejzatwierdzenia programu 
studiów dla kierunku Turystyka i Rekreacja  I stopnia studia stacjonarne 

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 
2017/2018 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym.(tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, 
poz. 1370) Rada Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącejzatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku Turystyka i Rekreacja I stopnia studia stacjonarne 
dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 

1. Przedmiot Wychowanie fizyczne” oraz „Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie 
człowieka” - grupa przedmiotów obieralnych, zaplanowanych do realizacji w 6 
semestrze cyklu, w wymiarze 45 godzin, wpisuje się na semestr 5 w wymiarze15 
godzin oraz na semestr 6 w wymiarze 30 godzin. Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2019/2020 (rok 3, sem.5 i 6 cyklu). Forma zajęć i łączna liczba 
godzin pozostają bez zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 96 z dnia 25czerwca 2012 r. 
z póź. zm. nie uległ zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 

 

 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 



 
 

Uchwała nr 92 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 19 maja 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 75 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03 marca 2017 r. dotyczącejzatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku Zarządzanie   I stopnia studia stacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym.(tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, 
poz. 1370) Rada Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku Zarządzanie I stopnia studia stacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 

1. Przedmiot Wychowanie fizyczne” oraz „Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie 
człowieka” - grupa przedmiotów obieralnych, zaplanowanych do realizacji w 6 
semestrze cyklu, w wymiarze 45 godzin, wpisuje się na semestr 5 w wymiarze15 
godzin oraz na semestr 6 w wymiarze 30 godzin. Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2019/2020 (rok 3, sem.5 i 6 cyklu). Forma zajęć i łączna liczba 
godzin pozostają bez zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 70 z dnia 28 maja 2012 r. z 
póź. zm. nie uległ zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 

głosów przeciw – 0 
 

 
 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 



 
Uchwała nr 93 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 19 maja 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 80 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 31 marca 2017 r.dotyczącejpodziału dotacji podmiotowej 

na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku 
 

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 6 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie z dnia 05 stycznia 2009 roku Rada Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Ze względu na dodatkowy podział środków finansowych § 1 otrzymuje brzmienie: na 
rok 2017 podział środków na utrzymanie potencjału badawczego jest 

następujący: 
 

Lp. Nazwa Jednostki Liczba punktów Przyznane środki 
na Jednostkę 

1 Zakład Ekonomii i Rachunkowości 249 13 810,31 

2 Katedra Marketingu 202 11 203,56 

3 Katedra Nieruchomości, 
Agrobiznesu i Ekonomii 
Środowiska 

359 19 911,24 

4 Katedra Zarządzania 
Przedsiębiorstwem 

87 4 825,34 

5 Katedra Zastosowań Matematyki w 
Ekonomii 

356 19 744,85 

6 Katedra Analizy Systemowej i 
Finansów 

263,50 14 614,53 

7 Katedra Polityki Gospodarczej i 
Turystyki 

286,50 15 890,17 

 Razem punkty 1803  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

D z i e k a n 
 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 



 
Uchwała nr 94 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 19 maja 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku (z póź. zm.) dotyczącej powołania 
Wydziałowej  Komisji do spraw Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 

 
Na podstawie załącznika nr 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie § 13 pkt. 1 Rada Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie postanawia: 

 
§ 1 

Powołać na Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dr 
Monikę Śpiewak – Szyjkę. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 
 

 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych  17 osób 
oddano ważnych    17  głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 17 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 


