Zarządzenie nr 6/St.Pod./2018
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów
Podyplomowych „Bankowość oraz finansowe i prawne aspekty inwestycji”
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U z 2017 r.
poz. 2183, z późn. zm.) w związku z § 6 Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu zatwierdzam prowadzenie na Wydziale Ekonomii

STUDIA PODYPLOMOWE
„BANKOWOŚĆ ORAZ FINANSOWE I PRAWNE ASPEKTY INWESTYCJI”
(pierwsza edycja)

§1
Głównym celem pierwszej edycji Studiów Podyplomowych „Bankowość oraz finansowe i prawne
aspekty inwestycji” zwanych dalej Studiami, jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników
Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu prawa spółek
handlowych, inwestycji oraz bankowości.
§2
1. Funkcję kierownika Studiów na czas trwania pierwszej edycji powierzam Panu dr. Michałowi
Łukowskiemu.
2. W zastępstwie kierownika Studiów, w razie potrzeby (dłuższej nieobecności albo niemożności
wykonywania obowiązków przez kierownika z innych powodów) działać będzie Pan dr Piotr
Zygmanowski.
§3
Studia realizowane są w ramach umowy o współpracy z dnia 4 stycznia 2018 roku w Poznaniu,
pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
i są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, zgłoszonych przez Wielkopolski Funduszu
Rozwoju Sp. z o.o.
§4
1. Pierwsza edycja studiów trwa dwa semestry i obejmuje okres od stycznia 2018 roku do listopada
2018 roku.
2. Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie jednodniowych zjazdów
organizowanych w dni robocze przynajmniej raz w tygodniu w godz. 13:00-18:00, możliwe jest także
prowadzenie zajęć w weekendy, jednak nie więcej niż cztery razy w okresie trwania studiów.

§5
Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
§6
Studia są w całości finansowane ze środków Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
§7
Studia działają na podstawie umowy o współpracy zawartej w dniu 4 stycznia 2018 roku pomiędzy
Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz
przepisów zawartych w Regulaminie studiów podyplomowych UEP. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia tej umowy i Regulaminu. W zakresie dotyczącym
regulowania opłat za studia podyplomowe zastosowanie mają postanowienia Regulaminu opłat
za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

REKTOR

(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP)

