UCHWAŁA nr 15/JK/2017
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia programów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych
na Wydziale Zarządzania UŁ od roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września
2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów oraz § 5 Regulaminu Studiów
w Uniwersytecie Łódzkim i Uchwały nr 50 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 stycznia
2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w Uniwersytecie
Łódzkim, Rada Wydziału uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie Uchwały nr 8/JK/2016 w sprawie: zasad projektowania programów kierunków
studiów na Wydziale Zarządzania UŁ od roku akademickiego 2017/2018 Rada Wydziału
Zarządzania zatwierdza programy kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ od roku akademickiego 2017/2018.
§2
Zmiany w programach kształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały 15/JK/2017
Rady Wydziału Zarządzania
z dnia 19 czerwca 2017 r.

1. Usunięcie punktów ECTS dla wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach I i II stopnia
studiów stacjonarnych.
2. Zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu z grupy kierunków zarządzanie Matematyka i
statystyka w zarządzaniu wykład 20 h + ćwiczenia 24 h na wykład 14 h + ćwiczenia 28 h bez
zmiany punktów ECTS;
3. Zmiany w programie kształcenia studiów I stopnia na kierunku Analityka biznesu:
 zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu TOPSIM GM II gra symulacyjna z 36 h na 20 h
bez zmiany punktów ECTS;
4. Zmiany w programie kształcenia studiów I stopnia na kierunku Business Management:
 zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu kierunkowego Understanding Business I z
wykład 30 h + ćwiczenia 18 h na ćwiczenia 36 h bez zmiany punktów ECTS;
 zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu kierunkowego Fundamentals of Management
z wykład 20 h + ćwiczenia 30 h na ćwiczenia 42 h bez zmiany punktów ECTS;
 zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu kierunkowego Understanding Business II z
wykład 30 h + ćwiczenia 18 h na ćwiczenia 36 h bez zmiany punktów ECTS.
 zmiana wymiaru godzinowego oraz formy zajęć przedmiotu kierunkowego do wyboru
Organizational Culture na warsztaty 45 h bez zmiany punktów ECTS.
5. Zmiany w programie kształcenia studiów I stopnia na kierunku Logistyka:
 zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu kierunkowego Logistyka zaopatrzenia,
produkcji i dystrybucji wykład 35 h + ćwiczenia 15 h + ćwiczenia informatyczne 15 h na
wykład 35 h + ćwiczenia 21 h + ćwiczenia informatyczne 10 h bez zmiany punktów ECTS;
 usunięcie przedmiotu kierunkowego Normalizacja i systemy zarządzania jakością w
logistyce;
 wprowadzenie na sem. 3 przedmiotu Systemowe standardy zarządzania w logistyce,
wykład 10 h + ćwiczenia 24 h , 5 ECTS, zaliczenie;
 zmiana nazwy przedmiotu Towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe na
Towaroznawstwo i normalizacja;
 usunięcie przedmiotu kierunkowego Marketing;
 wprowadzenie na sem. 4 przedmiotu Marketing w firmach logistycznych, wykład 30 h +
ćwiczenia 18 h , 6 ECTS, egzamin;
 usunięcie przedmiotu zewnętrznego Międzynarodowe standardy organizacyjne;
 wprowadzenie przedmiotu zewnętrznego dla kierunków innych niż logistyka
Alternatywne modele biznesowe, wykład 30 h + ćwiczenia 36 h, 9 ECTS, zaliczenie.
6. Zmiany w programie kształcenia studiów I stopnia na kierunku Management and Finance:
 usunięcie przedmiotu do wyboru kierunkowego SAP System for Finance and
Management;
 wprowadzenie przedmiotu do wyboru kierunkowego Information Systems for Finance
and Management, laboratorium 45 h, 9 ECTS.

7. Zmiany w programie kształcenia studiów II stopnia na kierunku Logistyka:
 zmiany w programie kształcenia specjalności Zarządzanie łańcuchem dostaw:
 wycofanie przedmiotu specjalnościowego Marketing w firmach logistycznych;
 wprowadzenie przedmiotu specjalnościowego Zarządzanie relacjami z klientami w
wymiarze wykład 20 h, ćwiczenia 8 h, 4 punktów ECTS, zaliczenie;
 wycofanie przedmiotu specjalnościowego Nowoczesne trendy w logistyce;
 wprowadzenie przedmiotu specjalnościowego Zakupy w wymiarze wykład 15 h,
warsztaty 30 h, 9 punktów ECTS, zaliczenie;
 Zmiana nazwy przedmiotu Telekomunikacja w logistyce na Telematyka w logistyce,
bez zmiany liczby godzin i punktów ECTS.
8. Zmiany w programie kształcenia studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość:
 zmiany w programie kształcenia specjalności Doradca finansowy:
 wycofanie przedmiotu do wyboru specjalnościowego Gra symulacyjna TOPSIM II –
poziom zaawansowany;
 wprowadzenie
przedmiotu
do wyboru
specjalnościowego
Zarządzanie
przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu w wymiarze warsztaty 36 h, 9 punktów
ECTS, zaliczenie;
9. Zmiany w programie kształcenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie:
 zmiana wymiaru godzinowego przedmiotu kierunkowego Zarządzanie strategiczne
konwersatorium 33 h na wykład 8 h + ćwiczenia 15 h bez zmiany punktów ECTS.

