
 

UCHWAŁA nr 5/JK/2013 

Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2013 roku 

w sprawie: zasad dyplomowania studentów Wydziału Zarządzania UŁ uczestniczących  

w programie Erasmus i innych programach mobilności studenckiej 

 

 

Zasady dyplomowania dotyczą wszystkich programów studiów rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2012/2013 i kolejnych.  

 

Zasadami dyplomowania objęci są studenci, którzy w czasie studiów zrealizowali co najmniej 

jeden semestr na uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus, programu Campus 

Europae, programu Direct Mobility UŁ lub innych programów wymiany, w tym także wymian 

studenckich realizowanych na podstawie umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi. 

 

 

Postanowienia dotyczące kierunku studiów 

1. Student, który w toku studiów na UŁ oraz w uczelni partnerskiej uzyskał co najmniej 

połowę punktów ECTS przypisanych do studiowanego przez siebie w UŁ kierunku, 

może uzyskać dyplom potwierdzający ukończenie studiów na tym kierunku. 

2. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na danym kierunku 

wymaga zaliczenia przedmiotów wskazanych w załączniku nr 3 do uchwały Rady 

Wydziału Zarządzania UŁ nr 9/S/2012 z dnia 27.09.2012r. w sprawie: zatwierdzenia 

postanowień Rady Wydziału Zarządzania UŁ do Regulaminu studiów na UŁ na rok 

akademicki 2012/13 (wykaz przedmiotów, z których nie można wziąć warunku), 

niezależnie od uzyskanej liczby punktów ECTS przypisanych do studiowanego 

kierunku. 

3. W przypadku gdy student zgromadzi zbyt mało punktów ECTS przypisanych do 

studiowanego kierunku: 

a. koordynator ECTS przeprowadza analizę efektów kształcenia uzyskanych przez 

studenta w uczelni partnerskiej w trakcie okresu wymiany celem uznania 

przedmiotu(ów) kierunkowych na ich podstawie; przedmioty kierunkowe 

uznawane są zgodnie z zasadami uznawania przedmiotów na Wydziale 

Zarządzania UŁ, które określa załącznik nr 5 do uchwały Rady Wydziału 

Zarządzania UŁ nr 17/S/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.; 

b. koordynator ECTS wyznacza przedmiot kierunkowy lub przedmioty 

kierunkowe, które student ma obowiązek zaliczyć aby otrzymać dyplom 

potwierdzający ukończenie studiów na danym kierunku; koordynator 

wskazuje przedmioty z listy zatwierdzonej przez kierownika kierunku; 

4. Za punkty ECTS przypisane do kierunku studiów uznaje się: 

a. dla studiów II stopnia: 

i. przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności na kierunku – 

realizowane na 1. semestrze studiów (27 punktów ECTS); 



ii. przedmioty do wyboru na kierunku – realizowane na 3. i 4. semestrze 

studiów (27 punktów ECTS); 

iii. łącznie – 54 punkty ECTS; 

b. dla studiów I stopnia na kierunkach ze specjalnościami: 

i. przedmioty obowiązkowe dla grupy kierunków – realizowane na 1. i 2. 

semestrze studiów (57 punktów ECTS); 

ii. przedmioty obowiązkowe dla kierunku Zarządzanie – realizowane na 

3. semestrze studiów (27 punktów ECTS); 

iii. łącznie – 84 punkty ECTS; 

c. dla studiów I stopnia na kierunkach bez specjalności: 

i. przedmioty obowiązkowe dla grupy kierunków – realizowane na 1. i 2. 

semestrze studiów (57 punktów ECTS); 

ii. przedmioty obowiązkowe dla kierunku – realizowane na 3., 4. i 5. 

semestrze studiów (45 punktów ECTS); 

iii. seminarium licencjackie – realizowane na 5. i 6. semestrze studiów (15 

punktów ECTS); 

iv. łącznie – 117 punktów ECTS; 

 

Postanowienia dotyczące specjalności 

5. Student, który w toku studiów na UŁ oraz w uczelni partnerskiej uzyskał co najmniej 

połowę punktów ECTS przypisanych do studiowanej przez siebie w UŁ specjalności, 

może uzyskać dyplom potwierdzający ukończenie studiów na tej specjalności. 

6. W przypadku gdy student zgromadzi zbyt mało punktów ECTS przypisanych do 

studiowanej specjalności: 

a. koordynator ECTS przeprowadza analizę efektów kształcenia uzyskanych przez 

studenta w uczelni partnerskiej w trakcie okresu wymiany celem uznania 

przedmiotu(ów) specjalnościowych na ich podstawie; przedmioty 

specjalnościowe uznawane są zgodnie z zasadami uznawania przedmiotów na 

Wydziale Zarządzania UŁ, które określa załącznik nr 5 do uchwały Rady 

Wydziału Zarządzania UŁ nr 17/S/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.; 

b. koordynator ECTS wyznacza przedmiot specjalnościowy lub przedmioty 

specjalnościowe, które student ma obowiązek zaliczyć aby otrzymać dyplom 

potwierdzający ukończenie studiów na danej specjalności; koordynator 

wskazuje przedmioty z listy zatwierdzonej przez kierownika kierunku; 

7. Dziekan może, na wniosek studenta, podjąć decyzję o wydaniu dyplomu 

potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku bez specjalności. 

8. Za punkty ECTS przypisane do specjalności uznaje się: 

a. dla studiów II stopnia: 

i. przedmioty obowiązkowe dla wybranej specjalności – realizowane na 

2. i 3. semestrze studiów (36 punktów ECTS); 

ii. seminarium magisterskie – realizowane na 3. i 4. semestrze studiów 

(21 punktów ECTS); 

iii. łącznie – 57 punktów ECTS; 

b. dla studiów I stopnia na kierunkach ze specjalnościami: 

i. przedmioty obowiązkowe dla specjalności – realizowane na 4. i 5. 

semestrze studiów (36 punktów ECTS); 



ii. seminarium licencjackie – realizowane na 5. i 6. semestrze studiów (15 

punktów ECTS); 

iii. łącznie – 51 punktów ECTS; 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

9. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student uczestniczący w programie wymiany 

zobowiązany jest: 

a. złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że zapoznał się zasadami 

dyplomowania studentów Wydziału Zarządzania UŁ uczestniczących w 

programie Erasmus i innych programach mobilności studenckiej, które określa 

niniejsza uchwała; 

b. złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że zapoznał się z Zarządzeniem 

Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ nr 6 z dnia 18.04.2011 roku w sprawie 

obsługi studentów uczestniczących w Programie ERASMUS na Wydziale 

Zarządzania UŁ od roku akademickiego 2011/2012; 

10. W sytuacjach wyjątkowych decyzję podejmuje Dziekan. 

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla programów studiów 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013. 

 


