
 

 

Uchwała nr 56/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 25 lutego 2021 roku 
w sprawie określenia efektów uczenia się, przyporządkowania do dyscypliny 

naukowej oraz ustalenia programu studiów niestacjonarnych II stopnia  
na kierunku o profilu praktycznym Finanse i Ekonomia Biznesu  

prowadzonym w filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
  
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 57 w związku z art. 54 ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 
z późn. zm.) oraz § 24 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Określa się kierunkowe efekty uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku o profilu 
praktycznym Finanse i Ekonomia Biznesu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.  
 

§ 2 
Kierunek, o którym mowa w § 1, przyporządkowuje się w 100% do dyscypliny 
naukowej ekonomia i finanse. 

 
§ 3 

1. Ustala się program studiów niestacjonarnych dla kierunku, o którym mowa w § 1, 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Zatwierdza się matryce pokrycia kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku,  
o którym mowa w § 1. 

3. Zatwierdza się karty opisu przedmiotu dla programu studiów, o którym mowa  
w ust. 1, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Karty opisu przedmiotu dla programu studiów, o których mowa w ust. 3, 
zamieszcza się w systemie do publikacji kart opisu przedmiotu.  

5. Zobowiązuje się kuratora kierunku do zapewnienia aktualności i integralności kart 
opisu przedmiotu w systemie, o którym mowa w ust. 4. 

 
§ 4 

Traci moc uchwała nr 51/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia efektów uczenia się, 
przypisania do dyscypliny naukowej oraz ustalenia programu studiów 
niestacjonarnych II stopnia na kierunku o profilu praktycznym Finanse i Ekonomia 
Biznesu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (z późn. zm.). 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki. 
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