
 

 

Uchwała nr 104/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 27 maja 2021 roku 
w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria  

prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
  

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 24 pkt 16 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
1. Od roku akademickiego 2021/2022 ustala się program studiów dla kierunku 

Informatyka i Ekonometria, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
2. Zatwierdza się matryce pokrycia kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku,  

o którym mowa w ust. 1. 
3. Zatwierdza się karty opisu przedmiotu dla programu studiów, o którym mowa  

w ust. 1, zamieszczone w systemie do publikacji kart opisu przedmiotu. 
4. Zobowiązuje się kuratora kierunku do zapewnienia aktualności i integralności kart 

opisu przedmiotu w systemie, o którym mowa w ust. 3. 
 

§ 2  
Kierunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 przyporządkowuje się do następujących 
dyscyplin naukowych:  
1) dla studiów I stopnia: 

a) 54% Nauki o zarządzaniu i jakości – dyscyplina wiodąca, 
b) 23% Informatyka, 
c) 8% Informatyka techniczna i telekomunikacja, 
d) 8% Matematyka, 
e) 7% Ekonomia i finanse. 

2) dla studiów II stopnia: 
a) 59% Nauki o zarządzaniu i jakości – dyscyplina wiodąca, 
b) 19% Informatyka,  
c) 11% Informatyka techniczna i telekomunikacja, 
d) 11% Ekonomia i finanse. 
 

§ 3  
Studentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 obowiązuje: 
1) program studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria ustalony uchwałą  

nr 101/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 
czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach 
prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (z późn. zm.); 

2) uchwała nr 103/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów 
prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach do dyscyplin 
naukowych( z późn. zm.). 

 
§ 4  

W związku z postanowieniami § 1-2 nie ulegają zmianie efekty uczenia się 
wprowadzone uchwałą nr 83/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie określenia efektów uczenia się dla 



 

 

kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach (z późn. zm.). 
 

§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

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


