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UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr T.0022.39.2021 

z dnia 14 czerwca 2021 roku 

  

w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów drugiego stopnia  w roku akademickim 2022/2023 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) i 70 ust. 1 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) oraz §14 

ust. 1 pkt10) Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się , co następuje: 

 
Rozdział  I 

Studia stacjonarne 
 

§1 
1. Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: 

1) administracja,  
2) analityka gospodarcza, 
3) applied Informatics (studia realizowane w języku angielskim), 
4) audyt finansowy, 
5) bankowość i zarządzanie ryzykiem, 
6) ekonomia,  
7) europeistyka, 
8) finanse i rachunkowość, 
9) finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate Finance and Accounting (studia  

realizowane w języku angielskim), 
10) gospodarka i administracja publiczna (studia realizowane w języku polskim i w języku 

angielskim), 
11) gospodarka przestrzenna, 
12) informatyka stosowana, 
13) innowacje w biznesie, 
14) innowacyjność produktu, 
15) inżynieria jakości produktu, 
16) logistyka (studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim), 
17) marketing i komunikacja rynkowa,  
18) międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
19) międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność: International Business (studia 

realizowane w języku angielskim), 
20) modern business management (studia realizowane w języku angielskim), 
21) organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, 
22) przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce, 
23) rachunkowość i controlling, 
24) rynki finansowe, 
25) stosunki międzynarodowe, 
26) turystyka i rekreacja, 
27) zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego, 
28) zarządzanie i inżynieria produkcji, 
29) zarządzanie międzynarodowe, 
30) zarządzanie, 
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31) zarządzanie projektami, 
32) zarządzanie zasobami ludzkimi. 

2. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia mają osoby      
posiadające dyplom ukończenia studiów. 

3.  Z zastrzeżeniem ust.5 przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywać się 
będzie na podstawie wyników uzyskanych w trakcie  egzaminu wstępnego, obejmującego 
wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Zakresy wiedzy 
podlegające weryfikacji podane zostaną na stronie internetowej Uczelni nie później niż na 
2 miesiące przed zaplanowanym egzaminem wstępnym.   

4. Kandydat posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o inną 
organizację egzaminu wstępnego. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatrzy 
indywidualne prośby i w miarę istniejących możliwości dopasuje warunki egzaminu 
do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  

5. 50% limitu ustalonego na rok akademicki 2022/2023 na poszczególne kierunki studiów 
drugiego stopnia zarezerwowane jest dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  
w UEK, ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek, który ukończyli w roku 
akademickim 2021/2022, z zastrzeżeniem ust.7-8. 

6. O przyjęcie, w ramach limitu o którym mowa w ust. 5  mogą ubiegać się studenci, którzy 
nie mają zaliczonego 5-go semestru przy studiach sześciosemestralnych lub 6-go 
semestru przy studiach siedmiosemestralnych z uwagi na zagraniczne wyjazdy 
stypendialne, na które zostali zakwalifikowani przez UEK. W tym przypadku uczelniana 
komisja rekrutacyjna podejmie decyzje indywidualnie. 

7. W przypadku kierunków, które występują w ofercie tylko jako studia pierwszego stopnia, 
absolwenci UEK mogą starać się o zwolnienie z egzaminu wstępnego: 
1) po kierunku inżynieria organizacji i zarządzania na kierunki: organizacja i zarządzanie 

- studia menedżerskie, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie  
międzynarodowe, zarządzanie projektami. 

2) po kierunku logistyka międzynarodowa na kierunki: logistyka, zarządzanie, 
zarządzanie międzynarodowe. 

3) po kierunku studia miejskie na kierunki: administracja, gospodarka i administracja 
publiczna, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe. 

8. W przypadku kierunków, które występują w ofercie jako studia drugiego stopnia, 
absolwenci studiów pierwszego stopnia w UEK mogą starać się o zwolnienie z egzaminu 
wstępnego: 
1) na kierunki:  

a) audyt finansowy,   
b) bankowość i zarządzanie ryzykiem,  
c) rynki finansowe,  
d) zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego,  

po kierunku finanse i rachunkowość, 
2) na kierunek inżynieria jakości produktu po kierunku towaroznawstwo. 
3) na kierunek zarządzanie międzynarodowe po kierunkach: logistyka międzynarodowa 

inżynieria organizacji i zarządzania, zarządzanie, 
4) na kierunek logistyka po kierunkach: logistyka międzynarodowa, zarządzanie 

i inżynieria produkcji, 
5) na  kierunki:  

a) organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie,  
b) zarządzanie projektami,  
c) zarządzanie zasobami ludzkimi,   
po kierunkach: inżynieria organizacji i zarządzania, zarządzanie. 

9. Podstawą przyjęcia na studia w ramach puli miejsc, o których mowa w ust.5, będzie 
średnia ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów, z wyłączeniem ocen 
uzyskanych w ostatnim semestrze studiów. Średnia nie może być niższa niż 4,0. 

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, z wyłączeniem kandydatów, o których 
mowa w ust.5, mogą zgłosić, obok wybranego (podstawowego) kierunku, dodatkowo 
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jeden kierunek alternatywny. Ponieważ zakresy egzaminu są różne w odniesieniu do 
różnych kierunków, wybór kierunku alternatywnego oznacza konieczność przystąpienia 
do egzaminu z zakresu wiedzy związanej z tym kierunkiem. 

11. W przypadku, gdy liczba punktów uzyskanych z dwóch różnych egzaminów będzie 
kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak 
i alternatywny, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony 
w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy. 

12. W przypadku niewypełnienia limitów na poszczególnych kierunkach o wolne miejsca 
mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na kierunki zaznaczone w ankiecie 
rekrutacyjnej i zdawali egzamin wstępny z innego zakresu. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. 

 
§2 

1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na 
studia.  

 1) Ustala się następujące terminy rekrutacji na semestr zimowy: 
a) z dniem 16 maja 2022 r. do 22 maja 2022 r dla kandydatów, absolwentów   

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, starających się o przyjęcie na 
podstawie średniej ocen, 

b) z dniem 20 czerwca 2022 r. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia 
na podstawie egzaminu wstępnego, 

 2) Ustala się następujące terminy rekrutacji na semestr letni: 
a) z dniem 16 stycznia 2023 r. do 22 stycznia 2023 r dla kandydatów, absolwentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, starających się o przyjęcie na 
podstawie średniej ocen, 

b) z dniem 01 lutego 2023 r. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia 
na podstawie egzaminu wstępnego. 

2.  Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym, niż 4 dni przed 
rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa 
Zarządzenie Rektora UEK w sprawie organizacji roku akademickiego. 

 
Rozdział  II 

Studia niestacjonarne  
 

§3 
1. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone w formie 

niestacjonarnej mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów. 
2. O przyjęciu kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone w formie niestacjonarnej 

decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych 
przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich. 

3.    Studia drugiego stopnia w formie niestacjonarnej prowadzone są na kierunkach: 
1) administracja,  
2) analityka gospodarcza, 
3) audyt finansowy, 
4) bankowość i zarządzanie ryzykiem, 
5) ekonomia,  
6) europeistyka, 
7) finanse i rachunkowość, 
8) finanse i rachunkowość – studia realizowane w języku angielskim 

na specjalnościach: - Corporate Finance and Accounting,   
9) gospodarka i administracja publiczna, 
10) gospodarka przestrzenna, 
11) informatyka stosowana, 
12) innowacje w biznesie, 
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13) innowacyjność produktu, 
14) inżynieria jakości produktu, 
15) logistyka (studia realizowane w języku polskimi w języku angielskim), 
16) marketing i komunikacja rynkowa,  
17) międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
18) międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność: International Business 

(studia realizowane w języku angielskim), 
19) organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, 
20) przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce, 
21) rachunkowość i controlling, 
22) stosunki międzynarodowe, 
23) turystyka i rekreacja, 
24) zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego, 
25) zarządzanie i inżynieria produkcji, 
26) zarządzanie międzynarodowe, 
27) zarządzanie, 
28) zarządzanie projektami, 
29) zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 
§4 

1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na 
studia.  

2. Ustala się następujące terminy rekrutacji: 
1) na semestr zimowy z dniem 20 czerwca 2022 r.  
2) na semestr letni z dniem 01 lutego 2023 r.  

3. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym, niż 4 dni przed 
rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa 
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. 

 
Rozdział  III 

 
§5 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych 
dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

§6 
1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. 
2. Kwalifikacja cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego 

stopnia odbywa się na podstawie: 
1) egzaminu wstępnego, o którym mowa w §1 ust. 3, lub 
2) średniej ocen, o której mowa w §1 ust. 5 i 9, 

3. O przyjęciu cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne decyduje 
średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych 
przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich. 

4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:  
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach, 
3) decyzji ministra, 
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, 
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 
zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, 
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6) decyzji administracyjnej rektora.  
5. Cudzoziemiec może podjąć studia pod warunkiem, że posiada: 

1) paszport lub inny dokument podróży, 
2) dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia, uprawniające do ubiegania się 

o przyjęcie na studia, 
3) dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia, 
4) dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP. 
 

§7 
1. Osoby, które ukończyły studia poza granicą Polski mogą ubiegać się o przyjęcie pod 

warunkiem, że posiadają poddany legalizacji lub opatrzony apostille dyplom uprawniający 
do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. 

2. Wymagane jest, aby dyplom wraz z suplementem (dodatkiem do dyplomu) były 
przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.  

 
§8 

1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów, 
odrębnie na semestr zimowy i na semestr letni, podawany jest przed rozpoczęciem 
rekrutacji na stronie internetowej Uczelni. 

2. Kandydat będący studentem studiów drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek 
studiów. 

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej może 
wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia 
po upływie terminu rekrutacji. 

§9 
1. Limity przyjęć zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Uczelni. 
2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi uczelniana komisja rekrutacyjna. 
3. W sprawach dotyczących rekrutacji na studia drugiego stopnia, nieuregulowanych 

niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. 
4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje 

przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.  
5. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.  
6. Zasady, warunki i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie 

dostępnego informatora. 
§10 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 
 

§11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

REKTOR 

 

 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 

 

 

 


