
Decyzje Pani Dziekan w sprawie: 
 
 

I. studiowania na więcej niŜ jednej specjalności na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale 
Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 

 
Na podstawie § 12 pkt. 1 Regulaminu Studiów Rada Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie określa zasady studiowania studenta na więcej niŜ jednej 
specjalności: 

1. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia student 
realizujący więcej niŜ jedną specjalność musi napisać pracę 
dyplomową dla kaŜdej specjalności oddzielnie. 

2. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia  kierunek 
Ekonomia  student moŜe realizować więcej niŜ jedną specjalność pod 
warunkiem uzyskania średniej 4,5 z toku studiów I stopnia . 

3. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II  stopnia kierunek 
Ekonomia i Zarządzanie student moŜe realizować więcej niŜ jedną 
specjalność pod warunkiem uzyskania średniej 4,5 za ostatni rok 
studiów. 

 

II.   dotycząca zakresu obowiązków opiekunów na poszczególnych 
rodzajach i poziomach studiów na Wydziale Ekonomicznym 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie w roku akademickim 2009/2010 

Na podstawie § 10 pkt. 1 Regulaminu Studiów Rada Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie określa w porozumieniu z samorządem studenckim obowiązki 
opiekunów lat: 

1. Pomoc w zorganizowaniu wyborów starosty oraz starostów grup 
studenckich, 

2. Doradzanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących 
studentów, 

3. Organizowanie zebrań studentów, 
4. Informowanie władz wydziału o problemach nurtujących studentów, 
5. Uczestnictwo w egzaminach komisyjnych, 
6. Rozwiązywanie konfliktów wynikłych między studentami oraz 

nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia, 
7. Pomoc w organizowaniu Ŝycia kulturalnego, społecznego oraz 

naukowego studentów.   
 
 
 
 
 



DECYZJA DZIEKANA do zaopiniowania przez Radę Wydziału w dniu 29 
września 2009r.  

dotycząca powołania  opiekunów na studia stacjonarne i niestacjonarne 
I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 
2009/2010 dla I roku 

Na podstawie § 10 pkt. 1,2  Regulaminu Studiów Rada Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie postanawia powołać opiekuna na studia: 

 
stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia:  

1. dr Zofia Sawicka – Kluźniak   
 

 
stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie:  

1. dr Katarzyna Wawrzyniak 
                                                               

 
stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia:  

1. dr Anna Oleńczuk - Paszel 
                                                                  

 
niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia:  

1. dr Marzena Rydzewska- Włodarczyk 
 
 

 
niestacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia:  

1. dr Zenon Królikowski 
. 

 

 
 
 

 


