
 

UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 29/2019 

z dnia 20 maja 2019 roku 

 

w sprawie 

przyjęcia programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie w roku akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1669), Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się programy kształcenia dla kierunków prowadzonych w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w brzmieniu określonym w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 2  

1. Programy kształcenia obejmują dla każdego z kierunków prowadzonych w Szkole 

Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:  

a. Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

b. Plany kształcenia. 

2. Uchwala się następujące programy kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie: 

a. w dyscyplinie Ekonomia i Finanse: 

i. dla kierunku Ekonomia: 

1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Ekonomia, w treści określonej w 

załączniku nr 1a do niniejszej uchwały; 

2) Plan kształcenia dla kierunku Ekonomia, w treści określonej w 

załączniku nr 1b do niniejszej uchwały; 

ii. dla kierunku Finanse i Rachunkowość: 

1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Finanse i Rachunkowość, w treści 

określonej w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały; 

2) Plan kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość, w treści 

określonej w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały; 

iii. dla kierunku Metody matematyczno-statystyczne w analizach 

gospodarczych: 

1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Metody matematyczno-statystyczne w 

analizach gospodarczych, w treści określonej w załączniku nr 3a 

do niniejszej uchwały; 



2) Plan kształcenia dla kierunku Metody matematyczno-statystyczne 
w analizach gospodarczych, w treści określonej w załączniku nr 
3b do niniejszej uchwały; 

b. w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 

i. dla kierunku Gospodarka przestrzenna: 
1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Gospodarka przestrzenna, w treści 
określonej w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały; 

2) Plan kształcenia dla kierunku Gospodarka przestrzenna, w treści 
określonej w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały; 

c. w dyscyplinie nauki o polityce i administracji: 

i. dla kierunku Polityka i administracja: 
1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Polityka i administracja, w treści 
określonej w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 

2) Plan kształcenia dla kierunku Polityka i administracja, w treści 
określonej w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały; 

d. w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości: 

i. dla kierunku Zarządzanie 
1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Zarządzanie, w treści określonej w 
załączniku nr 6a do niniejszej uchwały; 

2) Plan kształcenia dla kierunku Zarządzanie, w treści określonej w 

załączniku nr 6b do niniejszej uchwały; 

ii. dla kierunku Jakość i zarządzanie produktem: 
1) Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kierunku Jakość i zarządzanie produktem, w treści 
określonej w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały; 

2) Plan kształcenia dla kierunku Jakość i zarządzanie produktem, w 

treści określonej w załączniku nr 7b do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

      Przewodniczący Senatu 
                         Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

             REKTOR 

 
        

   Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 
 
 
 


