
ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: 

,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’ 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. W Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się  dwa ogólnouniwersyteckie 

przedmioty ponadprogramowe: 

1) Przedmiot ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ prowadzony w formie 

wykładu w wymiarze 20 godzin edukacyjnych (1 punkt ECTS); 

2) Przedmiot ,,University Dragons’ Den’’ prowadzony w formie wykładu  

w wymiarze 20 godzin edukacyjnych (2 punkty ECTS). 

 

§ 2.1 W przedmiotach, o których mowa w § 1, mogą uczestniczyć studenci studiów 

pierwszego, drugiego stopnia oraz studenci studiów jednolitych magisterskich wszystkich 

trybów. 

2. Na warunkach określonych w Regulaminie organizacji i prowadzenia 

przedmiotów ponadprogramowych ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz 

,,University Dragons’ Den’’ dopuszcza się udział osób niebędących studentami 

Uniwersytetu Wrocławskiego w zajęciach realizowanych w ramach obu przedmiotów 

ponadprogramowych. 

 

§ 3. Wyboru wykładowców w obydwu przedmiotach ponadprogramowych dokonuje 

koordynator merytoryczny wskazany przez Rektora. W pozostałym zakresie organizację 

zajęć, w tym aktualizację oferty dydaktycznej w systemie USOS (Uniwersyteckim 

Systemie Obsługi Studiów) i zaliczeń przedmiotów prowadzi Zespół ds. Aktywności 

Zawodowej – Biuro Karier w Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, zwany 

dalej Biurem Karier. 

 

§ 4. Warunkiem udziału w zajęciach realizowanych w ramach każdego z przedmiotów 

ponadprogramowych jest uzyskanie zgody Dziekana Wydziału Uniwersytetu 

Wrocławskiego, na którym kształci się student, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5. Podstawą zaliczenia przedmiotu ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ jest 

potwierdzone na liście obecności uczestnictwo w minimum 80 % oferowanych w ramach 

przedmiotu zajęć (zaliczenie bez oceny). 

 

§ 6. Podstawą zaliczenia przedmiotu ,,University Dragons’ Den’’ jest potwierdzone na 

liście obecności uczestnictwo w minimum 80% oferowanych w ramach przedmiotu zajęć 

oraz wykonanie projektu przedmiotowego (zaliczenie bez oceny). 

 

§ 7. Koordynator merytoryczny wpisuje zaliczenia do protokołów w USOS, na 

podstawie list obecności na poszczególnych zajęciach w ramach obydwu przedmiotów 

ponadprogramowych. 

 

§ 8. Zajęcia w ramach obydwu przedmiotów ponadprogramowych prowadzone są 

stacjonarnie w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego lub zdalnie na platformie Teams. 

 

§ 9. Szczegółowe zasady realizacji obydwu przedmiotów ponadprogramowych 

określa Regulamin organizacji i prowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: 



,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’, stanowiący 

Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 10. Udział w obydwu przedmiotach ponadprogramowych jest bezpłatny. 

 

§ 11. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. innowacji  

i zmian. 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

           R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 174/2021  
z dnia 5 listopada 2021 r. 

       

Wrocław, dnia ............................... 20     r. 

………………….……………… 
imię i nazwisko studenta Uniwersytetu Wrocławskiego 

………………….……………… 
kierunek studiów 

………………….……………… 
rok / semestr  studiów 

………………….……………… 
numer albumu 

………………….……………… 
e-mail 

………………….……………… 
nr telefonu kontaktowego (opcjonalnie) 

Dziekan Wydziału 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o możliwość realizacji przedmiotu: 

,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’/ 

,,University Dragons’ Den’’  ⃰ 

 

 

      jako przedmiotu ponadprogramowego  

 Przyjmuję do wiadomości, że punkty ECTS uzyskane w wyniku zaliczania powyższego 

przedmiotu jako przedmiotu ponadprogramowego nie są brane pod uwagę przy 

rozliczaniu przebiegu studiów. 

 

 

 

......................................................... 
data i podpis studenta 

 

 

 

 

Decyzja Dziekana 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

⃰niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 174/2021 
z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

  Regulamin organizacji i prowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: 

 ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’  

 

§ 1 

1. Przedmioty ponadprogramowe: ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz 

,,University Dragons’ Den’’ dedykowane są studentom wrocławskich uczelni (studiów 

pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich 

trybów).  

2. Przedmiot ,,University Dragons’ Den’’ przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu 

Wrocławskiego (UWr). Studenci innych uczelni, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mogą w nim 

uczestniczyć, jeśli współautorami przedstawionego przez nich wstępnego pomysłu na 

startup, o którym mowa w § 6 ust. 3, są studenci lub pracownicy Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Koordynator merytoryczny może dopuścić również inne osoby do 

udziału w przedmiocie. 

3. Przedmioty, których mowa w ust. 1 i 2 realizowane są w takcie jednego lub dwóch 

semestrów obejmujących ten sam rok akademicki. 

 

§ 2 

Celem przedmiotów ponadprogramowych ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz 

,,Univeristy Dragons’ Den’’, jest rozwijanie i wzmacnianie w studentach Uniwersytetu 

Wrocławskiego postaw przedsiębiorczych, w tym kompetencji związanych z zakładaniem  

i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w najbardziej innowacyjnych branżach 

gospodarki, jak również uzyskanie wiedzy na temat pozyskiwania finansowania na 

realizację własnych projektów biznesowych. 

 

§ 3 

Przedmiot ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ składa się z 10 wykładów, 

prowadzonych przez zaproszonych przedsiębiorców i przedstawicieli firm oraz instytucji, 

przy udziale koordynatora merytorycznego. Szczegółowy harmonogram przedmiotu 

dostępny jest na stronie prowadzonej przez Zespół ds. Aktywności Zawodowej – Biuro 

Karier w Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, zwany dalej Biurem Karier 

(biurokarier.uwr.edu.pl) oraz stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego (uni.wroc.pl) 

na tydzień przed uruchomieniem zapisów. 

 

§ 4 

Przedmiot ,,University Dragons’ Den’’ składa się z 10 wykładów prowadzonych przez 

zaproszonych przedstawicieli instytucji wspierających finansowanie startupów. 

Szczegółowy harmonogram przedmiotu dostępny jest na stronie Biura Karier 

(biurokarier.uwr.edu.pl) oraz stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego (uni.wroc.pl) 

na tydzień przed uruchomieniem zapisów. 

 

§ 5 

1. Za zgodą Dziekana student może realizować wybrany przedmiot jako przedmiot 

ponadprogramowy.  

2. Student może uczestniczyć w przedmiotach ponadprogramowych ,,Przedsiębiorczość 

- historie sukcesów’’ i ,,University Dragons’ Den” jednokrotnie w ramach studiów na 

Uniwersytecie Wrocławskim. 

§ 6 

1. Zapisy na wybrany przedmiot ponadprogramowy odbywają się: 

1) poprzez USOS – dotyczy studentów UWr; 

  2) poprzez stronę internetową Biura Karier (biurokarier.uwr.edu.pl) - dotyczy osób 

niebędących studentami UWr. 



2. Potwierdzeniem skutecznego zapisania się na wybrany przedmiot ponadprogramowy 

w przypadku osób niebędących studentami UWr, jest otrzymanie informacji drogą 

elektroniczną z Biura Karier. 

3. Warunkiem udziału w zajęciach realizowanych w ramach przedmiotu ,,University 

Dragons’ Den’’ jest przedstawienie - na etapie zapisów na przedmiot - wstępnego 

pomysłu na startup. Pomysł, spisany na jednej stronie formatu A4, powinien zostać 

przesłany zgodnie z ust. 1, przed upływem terminu zapisu na przedmiot. Przesłany 

pomysł podlega ocenie koordynatora merytorycznego przedmiotu, działającego w 

konsultacji z przedstawicielami instytucji wspierających finansowanie startupów 

uczestniczących w realizacji przedmiotu w danym roku akademickim. Pozytywna 

ocena wstępnego pomysłu na startup jest warunkiem zapisu na przedmiot. 

 

§ 7 

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu ponadprogramowego, 

,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ jest potwierdzone na liście obecności 

uczestnictwo w minimum 80% zajęć realizowanych w ramach przedmiotu. 

2. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu ponadprogramowego ,,University 

Dragons’ Den’’ jest potwierdzone na liście obecności uczestnictwo w minimum 80% 

oferowanych w ramach przedmiotu zajęć oraz wykonanie projektu przedmiotowego. 

3. Zasady wprowadzania przedmiotów ponadprogramowych do dokumentacji studiów 

określa aktualny regulamin studiów.  


