
Zarządzenie Nr 140/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 151/2019 z dnia 1 października 2019 roku 

dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku zarządzanie – studia I stopnia, 

studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 

 
Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 
roku, w związku z Uchwałą Senatu nr 102/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku 
 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 151/2019 z dnia 1 października 2019 roku  

w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku zarządzanie – studia I stopnia, studia 

niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, dokonuje się zmian w ten sposób, że: 

 

1) w opisie efektów uczenia się 

˗ realizowanych przez program studiów, w pozycji odniesienia do efektu PRK 

wprowadzono kod efektu uniwersalnych charakterystyk PRK; 

 

2) w planie studiów: 

˗ zmienia się formę zajęć z języka obcego w semestrach: 2, 3, 4 i 5 z: ćwiczeń 

specjalistycznych na: ćwiczenia audytoryjne i tym samym w wymienionych semestrach 

zwiększa się liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych o 21, a liczbę godzin ćwiczeń 

specjalistycznych zmniejsza o 21, 

˗ zmienia się liczbę godzin wykładów z: 15 na: 10 oraz ćwiczeń audytoryjnych z: 5 na 10, 

dla przedmiotu obowiązkowego: Historia gospodarcza (semestr 3) i tym samym  

w semestrze 3 zmniejsza się liczbę godzin wykładów o 5 i zwiększa liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych o 5, 

˗ w związku ze zmianami dotyczącymi Języka obcego oraz przedmiotu: Historia 

gospodarcza w całym cyklu kształcenia zmienia się łączną liczbę godzin wykładów (z: 684 

na: 679), ćwiczeń audytoryjnych (z: 450 na: 539) oraz ćwiczeń specjalistycznych (ze: 189 

na: 105), w tym dla przedmiotów obowiązkowych liczbę godzin wykładów (z: 504 na: 

499), ćwiczeń audytoryjnych (z: 360 na: 449) oraz ćwiczeń specjalistycznych (ze: 189 na: 

105), 

˗ zmienia się formę zaliczenia końcowego z Języka obcego z: zaliczenia na oceną na: 

zaliczenie bez oceny w semestrach: 2, 3 i 4, 

˗ zmienia się formę zaliczenia końcowego z: egzaminu na: zaliczenie na ocenę dla 

przedmiotów obowiązkowych: Technologia produkcji roślinnej (semestr 3) oraz 



 

  

2 

 

Informatyka w zarządzaniu (semestr 5) – w związku z tym zmienia się łączną liczbę 

egzaminów w całym cyklu studiów z: 27 na: 25, 

˗ koryguje się rodzaj ćwiczeń z: audytoryjnych na: specjalistyczne dla przedmiotu 

fakultatywnego Rachunkowość komputerowa (semestr 6), 

˗ dodaje się adnotację przy sumie wykładów i ćwiczeń przedmiotów fakultatywnych dla 

poszczególnych semestrów oraz przy cyklu kształcenia o brzmieniu)**** - Sumy podano 

przy założeniu, że każdy przedmiot do wyboru składa się z 10 godz. wykładów i 5 godz. 

ćwiczeń;  

 

3) w sylabusach przedmiotów: 

˗ Seminarium dyplomowe – koryguje się liczbę godzin w strukturze aktywności studenta, 

przypisując 30 godzin do seminariów, 

˗ Doradztwo w agrobiznesie (semestr 5) – koryguje się wymiar punków ECTS z: 2 na: 3, 

˗ Zarządzanie turystyką wiejską (semestr 6) – koryguje się wymiar punków ECTS z: 2 na: 3 

oraz status przedmiotu z: obowiązkowego na: fakultatywny, 

˗ Współczesna kwestia agrarna (semestr 2); Nauka o organizacji (semestr 3); Podstawy 

marketingu (semestr 3); Rynki finansowe (semestr 5); Przedsiębiorczość (semestr 6) – 

przypisuje się lub uzupełnia brakujące realizowane efekty kształcenia odpowiednio do 

wykładów/ćwiczeń, 

˗ Rynek giełdowy (semestr 6) – zmienia się w kodzie opisu składnik symbol z: RG na: RYG,  

˗ zmienia się oznaczenia kodu składnika opisu w przedmiotowych efektach uczenia się 

przez usunięcie z nich symbolu 0 (np. MIK_W01 na MIK_W1) we wszystkich sylabusach, 

które tego wymagają, 

˗ usuwa się oznaczenia statusu przedmiotów z: podstawowy-obowiązkowy oraz kierunkowy-

obowiązkowy na: obowiązkowy, a także z: uzupełniający-fakultatywny na: fakultatywny, we 

wszystkich sylabusach, które tego wymagają, 

˗ zmienia się słowa z: efekty kształcenia na: efekty uczenia się we wszystkich sylabusach, które 

tego wymagają; 

˗ koryguje się błędy pisarskie. 

 
§ 2 

Tekst jednolity programu studiów na kierunku zarządzanie – studia I stopnia, studia niestacjonarne 
– stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2021/2022. 

 
Kraków, dnia 17 sierpnia 2021 roku 

        
                                                      R e k t o r 
 

      
                                                                         dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
      


