
ZARZĄDZENIE Nr 143/2017 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Studiów Podyplomowych Audyt 

Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym  
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
tworzy się Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania 

ładem korporacyjnym. 
2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

22  lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim studia, 
o których mowa w ust. 1 otrzymują kod: 

 

Wydział Kod SJO Kod USOS Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program studiów 

WPAE 2307520000 23-SPAW Podyp. zaoczne Studia Podyplomowe 
Audyt Wewnętrzny – 

trzeci poziom 

zarządzania ładem 

korporacyjnym 

 
§ 2.1. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów 

niestacjonarnych (zaocznych). 
2. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające 

na twórcze realizowanie audytu wewnętrznego, szczególnie audytu dotyczącego 
zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego oraz w obszarze ochrony 
danych osobowych (RODO), a także audytu wybranych ryzyk bankowych. 
 

§ 3. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych. 
 

§ 4. Rekrutacja na studia przeprowadzana jest na podstawie analizy złożonego 
kompletu dokumentów. 
 

§ 5. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 
Podyplomowych Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem 

korporacyjnym. 
 
§ 6. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
 
§ 7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 

lub poszczególni uczestnicy. 
 

§ 8. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw nauczania. 



 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 


