
 

 

Uchwała nr 16/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 29 października 2020 roku 
zmieniająca uchwałę nr 51/2019/2020 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  

___________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 53 ust. 2 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 
W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 

 Kierunek, o którym mowa w § 1, przyporządkowuje się do następujących 
 dyscyplin naukowych: 

1) 94% Ekonomia i finanse – dyscyplina wiodąca; 
2) 6% Nauki o zarządzaniu i jakości.”; 

2) karty opisu przedmiotu dla następujących przedmiotów otrzymują brzmienie jak 
w załącznikach do niniejszej uchwały: 
a) Controlling finansowy i narzędzia Business Intelligence – załącznik nr 1, 
b) Decyzje inwestycyjne na innowacyjnych rynkach finansowych – załącznik  

nr 2, 
c) Economics of Sustainability – załącznik nr 3, 
d) Ekonomia menedżerska – załącznik nr 4, 
e) Elements of Professional Language in Finance and Economics – załącznik 

nr 5, 
f) Europejskie prawo biznesu – załącznik nr 6, 
g) Finanse sektora publicznego – załącznik nr 7, 
h) Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w biznesie – załącznik nr 8, 
i) Statystyka i ekonometria w analizach gospodarczych – załącznik nr 9, 
j) Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne – załącznik nr 10, 
k) Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem – załącznik nr 11, 
l) Współpraca sektora publicznego i prywatnego – załącznik nr 12, 
m) Zarządzanie zasobami ludzkimi – załącznik nr 13. 

 Karty opisu przedmiotów zostaną zamieszczone w systemie do publikacji kart 
 opisu przedmiotu. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie. 
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§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

          Przewodnicząca Senatu 
                        Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

 


