
 

  
UCHWAŁA  

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 21/2019 
z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

 
w sprawie 

określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów wyższych 
prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2153 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2218) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Określa się efekty uczenia się dla prowadzonych w Uczelni kierunków studiów 
wyższych, określone  w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:  
1) w załączniku  nr  1   – dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 
2) w załączniku  nr  2   –  dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Finansów i Prawa, 
3) w załączniku   nr  3  –  dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Gospodarki i Administracji Publicznej, 
4) w załączniku  nr  4  –  dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 
5) w załączniku  nr  5  –  dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Zarządzania. 

 
§ 2 

1. Rady Wydziałów dostosują programy studiów do efektów uczenia się, o których mowa  
w §1, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 

2. Efekty uczenia się, o których mowa w §1, wraz z dostosowanymi do nich programami 
studiów, o których mowa w ust.1, będą obowiązywać od roku akademickiego 2019/2020. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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