
R-0161- 82/22 

Zarządzenie Nr 82/22 

 

z dnia 13 czerwca 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

zmieniające zarządzenie Nr 150/21 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zasad 

organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:  

 

§ 1  

W zarządzeniu Nr 150/21 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zasad organizacji 

studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 3: 

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:  

„3a) rejestr wydanych dyplomów ukończenia studiów podyplomowych MBA; 

  3b) rejestr wydanych certyfikatów.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

 „3) Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju/Dyrektor Filii ocenia wykonanie zadań  

i obowiązków kierownika studiów podyplomowych.”; 

 

2) w § 5 ust. 4: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przygotowanie kalkulacji kosztów studiów podyplomowych według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 lub 1a do zarządzenia oraz uzyskanie akceptacji 

dyrektora Centrum Badań i Rozwoju, a także kwestora. Kalkulację zatwierdza 

prorektor.”; 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) opracowanie harmonogramu zajęć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 

4.”; 

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) wprowadzanie korekt i zmian w harmonogramie zajęć, o którym mowa w pkt. 

6, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wynikające ze zdarzeń 

losowych mogą być wprowadzane na bieżąco.”; 

 

3) w § 7 ust. 1- 2 otrzymuje odpowiednio brzmienie: 

"1. Nauczyciel akademicki występuje do dyrektora Centrum Badań i Rozwoju  

z projektem utworzenia studiów podyplomowych, przedkładając niezbędną 



dokumentację do utworzenia studiów podyplomowych, obejmującą: 

1) projekty planów i programów studiów kształcenia; 

2) kalkulację kosztów; 

3) propozycje obsady kadrowej i stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć; 

4) opis kierunku studiów podyplomowych. 

2. Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju zasięga opinii Rady studiów podyplomowych  

w sprawie projektu uruchomienia nowych studiów podyplomowych.”; 

 

4) uchyla się § 12; 

 

5) załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/21 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszego zarządzenia; 

 

6) dodaje się załącznik Nr 1a w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2  

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie. 

 

                                                                               § 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Studia podyplomowe uruchomione w roku akademickim 2021/2022 prowadzi się oraz 

rozlicza na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyłączeniem studiów 

podyplomowych MBA uruchomionych w semestrze letnim roku akademickiego 

2021/2022.   

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


