UCHWAŁA nr 8/JK/2016
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 roku
w sprawie: zasad projektowania programów kierunków studiów na Wydziale Zarządzania UŁ od roku
akademickiego 2016/2017

§1
Na podstawie Rozporządzenie MNiSzW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Rada
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 r. przyjęła
zasady projektowania programów studiów od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
§2
Rada Wydziału Zarządzania UŁ podjęła decyzję, iż od roku akademickiego 2016/2017
na Wydziale Zarządzania będą realizowane programy kształceniowa o profilu praktycznym na
studiach I stopnia oraz o profilu ogólnoakademickim na studia II stopnia.
§3
Zasady projektowania programów studiów dla kierunków o profilu praktycznym
(studia I stopnia) oraz o profilu ogólnoakademickim (studia II stopnia) na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od roku akademickiego 2016/2017 przedstawia
załącznik 1.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie dla programów
uruchamianych od roku akademickiego 2016/2017.

§5
Traci moc Uchwała nr 2/JK/2015 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie: zasad projektowania programów nowo powoływanych kierunków studiów o
profilu praktycznym (I stopnia) oraz o profilu ogólnoakademickim (II stopnia).

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Wydziału Zarządzania
nr 8/JK/2016
z dnia 9 maja 2016 r.

ZASADY PROJEKTOWANIA PROGRAMU STUDIÓW DLA NOWOPOWOŁYWANYCH
KIERUNKÓW O PROFILU PRAKTYCZNYM (STUDIA I STOPNIA) ORAZ O PROFILU
OGÓLNOAKADEMICKIM (STUDIA II STOPNIA)
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

I. PROFIL PRAKTYCZNY
STUDIA I STOPNIA – KIERUNKI BEZ SPECJALNOŚCI
W celu dostosowania struktury punktów ECTS na kierunkach realizowanych na I stopniu studiów o
profilu praktycznym przyjmuje się następujące zasady dla kierunków bez specjalności:
1. Na semestrze 1 przedmioty obowiązkowe dla Grupy Kierunków liczą łącznie 30 punktów ECTS; 1
punkt ECTS jest przeznaczony na zajęcia z wychowania fizycznego, obowiązkowego na studiach
stacjonarnych.
2. Na semestrze 2 oraz semestrze 3 przedmioty obowiązkowe dla Grupy Kierunków liczą łącznie 28
punktów ECTS w każdym semestrze oraz po 2 punkty ECTS są przypisane do zajęć z języka
obcego.
3. Na semestrze 4 przedmioty obowiązkowe dla kierunku liczą łącznie 9 punktów ECTS; seminarium
licencjackie ma przypisaną wartość 1 punktu ECTS; dla języka obcego przypisuje się 3 punkty
ECTS; przedmiot dedykowany treściom z zakresu nauk humanistycznych ma przypisane 5
punktów ECTS, przedmiot kierunkowy do wyboru ma wartość 9 punktów ECTS, zaś wykład
oryginalny liczy 3 punkty ECTS.
4. Na semestrze 5 przedmioty obowiązkowe dla kierunku liczą łącznie 13 punktów ECTS;
seminarium licencjackie ma przypisaną wartość 5 punktów ECTS; Praktykom zawodowym
przypisana zostaje liczba 12 punktów ECTS. Praktyki zawodowe realizowane są w formule ciągłej
przez trzy miesiące (12 tygodni). Praktyki realizowane są w okresie od 15.06 do 30.10 w przerwie
miedzy 4 a 5 semestrem studiów.
5. Na semestrze 6 przedmiot obowiązkowy dla kierunku liczy 4 punkty ECTS; seminarium
licencjackie ma przypisaną wartość 5 punktów ECTS; przedmiot kierunkowy do wyboru ma
wartość 9 punktów ECTS, zaś wykład oryginalny liczy 3 punkty ECTS. Dodatkowo student ma do
wyboru przedmiot kierunkowy lub przedmiot zewnętrzny za 9 punków ECTS każdy.

STUDIA I STOPNIA – KIERUNKI ZE SPECJALNOŚCIĄ
W celu dostosowania struktury punktów ECTS na kierunkach realizowanych na I stopniu studiów o
profilu praktycznym przyjmuje się następujące zasady dla kierunków ze specjalnością:
1. Na semestrze 1 przedmioty obowiązkowe dla Grupy Kierunków liczą łącznie 30 punktów ECTS; 1
punkt ECTS jest przeznaczony na zajęcia z wychowania fizycznego, obowiązkowego na studiach
stacjonarnych.
2. Na semestrze 2 przedmioty obowiązkowe dla Grupy Kierunków liczą łącznie 28 punktów ECTS, a
2 punkty ECTS są przypisane do zajęć z języka obcego.
3. Na semestrze 3 przedmioty obowiązkowe dla Grupy Kierunków liczą łącznie 18 punktów ECTS,
przedmioty obowiązkowe dla specjalności 10 ECTS, a 2 punkty ECTS są przypisane do zajęć z
języka obcego.
4. Na semestrze 4 przedmioty obowiązkowe dla specjalności liczą łącznie 18 punktów ECTS;
seminarium licencjackie ma przypisaną wartość 1 punktu ECTS; dla języka obcego przypisuje się 3
punkty ECTS; przedmiot dedykowany treściom z zakresu nauk humanistycznych ma przypisane 5
punktów ECTS, przedmiot kierunkowy do wyboru ma wartość 9 punktów ECTS, zaś wykład
oryginalny liczy 3 punkty ECTS.
5. Na semestrze 5 przedmioty obowiązkowe dla specjalności liczą łącznie 13 punktów ECTS;
seminarium licencjackie ma przypisaną wartość 5 punktów ECTS; Praktykom zawodowym
przypisana zostaje liczba 12 punktów ECTS. Praktyki zawodowe realizowane są w formule ciągłej
przez trzy miesiące (12 tygodni). Praktyki realizowane są w okresie od 15.06 do 30.10 w przerwie
miedzy 4 a 5 semestrem studiów.
6. Na semestrze 6 przedmiot obowiązkowy dla specjalności liczy 4 punkty ECTS; seminarium
licencjackie ma przypisaną wartość 5 punktów ECTS; przedmiot specjalnościowy do wyboru ma
wartość 9 punktów ECTS, zaś wykład oryginalny liczy 3 punkty ECTS. Dodatkowo student ma do
wyboru przedmiot specjalnościowy lub przedmiot zewnętrzny za 9 punków ECTS każdy.

II. PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
STUDIA II STOPNIA – KIERUNKI ZE SPECJALNOŚCIĄ
W celu dostosowania struktury punktów ECTS na kierunkach realizowanych na II stopniu studiów o
profilu ogólnoakademickim przyjmuje się następujące zasady dla kierunków ze specjalnością:
1. Na semestrze 1 przedmioty obowiązkowe dla kierunku liczą łącznie 30 punktów ECTS.
2. Na semestrze 2 przedmioty obowiązkowe dla specjalności liczą 17 ECTS; 4 punkty ECTS są
przypisane do zajęć z języka obcego; seminarium magisterskie ma przypisaną wartość 1 punktu
ECTS; 1 punkt ECTS jest przeznaczony na zajęcia z wychowania fizycznego; przedmiot
dedykowany treściom z zakresu nauk humanistycznych ma przypisane 5 punktów ECTS,
przedmiot z metodologii ma wartość 3 punktów ECTS, zaś wykład oryginalny liczy 3 punkty ECTS.
3. Na semestrze 3 przedmioty obowiązkowe dla specjalności liczą łącznie 23 punkty ECTS;
seminarium magisterskie ma przypisaną wartość 8 punktów ECTS; 3 punkty ECTS są przypisane
do zajęć z języka obcego oraz wykładu oryginalnego.
4. Na semestrze 4 przedmiot obowiązkowy dla specjalności liczy 3 punkty ECTS; seminarium
magisterskie ma przypisaną wartość 12 punktów ECTS; przedmiot specjalnościowy do wyboru ma
wartość 9 punktów ECTS, zaś przedmiot zewnętrzny do wyboru liczy 6 punków ECTS.

