
 

Uchwała Nr 33/2021 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 
 

w sprawie zmiany programu studiów w zakresie planów studiów i kart przedmiotów 

dla kierunku Studia menadżersko-prawne, studia drugiego stopnia o profilu 

praktycznym   

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                              

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) i § 25 pkt 10 Statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącego załącznik do uchwały           

Nr 44/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 

2019 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W programie studiów dla kierunku Studia menadżersko-prawne, studia stacjonarne drugiego 

stopnia o profilu praktycznym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 48/2019 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 r., wprowadza 

się następujące zmiany: 
 

1. plan studiów - moduł wybieralny menadżer analiz biznesowych – otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku nr 1 do uchwały, 
 

2. karty przedmiotów – otrzymują brzmienie jak w załącznikach: 

1)  „Statystyka matematyczna” – załącznik nr 2, 

2) „Prawo handlowe i umowy handlowe” – załącznik nr 3, 

3) „Umiejętności społeczne i komunikacyjne menadżera”– załącznik nr 4, 

4) „Analiza ekonomiczno-finansowa”– załącznik nr 5, 

5) „Metody ilościowe w biznesie” – załącznik nr 6, 

6) „Metody data mining” – załącznik nr 7, 

7) „Social participation in contemporary state” – załącznik nr 8, 

8) „Business Comunication” – załącznik nr 9, 

9) „International finance” – załącznik nr 10, 

10) „Business design” – załącznik nr 11. 

 

§ 2 

W programie studiów dla kierunku Studia menadżersko-prawne, studia niestacjonarne 

drugiego stopnia o profilu praktycznym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 17/2020 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 marca 2020 r.,                         

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. plan studiów - moduł wybieralny menadżer analiz biznesowych – otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku nr 12, 
 

2. karty przedmiotów – otrzymują brzmienie jak w załącznikach: 

1) „Statystyka matematyczna” – załącznik nr 13, 

2) „Prawo handlowe i umowy handlowe” – załącznik nr 14, 

3) „Umiejętności społeczne i komunikacyjne menadżera”– załącznik nr 15, 

4) „Analiza ekonomiczno-finansowa”– załącznik nr 16, 

5) „Metody ilościowe w biznesie” – załącznik nr 17, 

6) „Metody data mining” – załącznik nr 18, 

7) „Social participation in contemporary state” – załącznik nr 19, 



 

8) „Business Comunication” – załącznik nr 20, 

9) „International finance” – załącznik nr 21, 

10) „Business design” – załącznik nr 22. 

 

§ 3 

1. Plany studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, obowiązują studentów 

rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022. 

2. Karty przedmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2, obowiązują od roku 

akademickiego 2021/2022. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 

 


