
 

UCHWAŁA   
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr 38/2019 
z dnia 24 czerwca 2019 roku   

  

zmieniająca  

uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów 

jednolitych magisterskich  w roku akademickim 2019/2020 zmienioną uchwałą Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 25/2018  

z dnia 17 grudnia 2018 roku   

 

  

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz §29 ust.1 pkt.7 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uchwala się, co następuje:  

  

 

§ 1  

W uchwale nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji  

na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych 

magisterskich  w roku akademickim 2019/2020, zmienionej uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się 

następujące zmiany:  

  

w § 2 ust. 2 dokonuje się zmiany w tabeli poprzez dodanie kierunku: Doradztwo 

Inwestycyjno-Gospodarcze, w związku z czym tabela w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

Kierunek studiów  Przedmiot pierwszy  Przedmiot drugi  

1. Analityka gospodarcza   
2. Finanse i rachunkowość  

    (studia realizowane w języku polskim    i 
w języku angielskim)   
3. Rachunkowość i controlling  

  

matematyka  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    język obcy  

  
4. Informatyka stosowana (w języku 

polskim)  
5. Applied Informatics (Informatyka 

stosowana w języku angielskim)  
  

  
matematyka 

lub informatyka  

 

6. Logistyka międzynarodowa  
 

matematyka  

lub geografia  

    



7. Innowacje w biznesie  

8. Marketing i komunikacja rynkowa   

9. Zarządzanie  

10. Modern business management 
(studia w języku angielskim)  

  
matematyka   
lub geografia 

lub historia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
11. Administracja  
12. Doradztwo Inwestycyjno -

Gospodarcze 
13. Ekonomia  
14. Europeistyka    
15. Gospodarka i administracja publiczna  

16. Gospodarka przestrzenna   

17. Inżynieria organizacji i zarządzania  
18. Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze  (studia realizowane w 
języku polskim  i w języku angielskim)  
19. Stosunki międzynarodowe  
20. Studia miejskie   
21. Turystyka i rekreacja    

  

  

  

  

  
matematyka  
lub geografia  
lub historia  

lub wiedza o społeczeństwie  

  
22. Innowacyjność produktu                          

23. Towaroznawstwo  

  

  

matematyka 
lub chemia 
lub fizyka  

               lub biologia  
lub wiedza o społeczeństwie  

  

  
24. Zarządzanie i inżynieria produkcji  

matematyka 

lub chemia 

lub fizyka  

 

 

  

§ 2  

Wprowadza się tekst jednolity warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich  

w roku akademickim 2019/2020 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

  

  
   Przewodniczący Senatu  

          Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

    REKTOR  

  

  

   Prof. UEK  dr hab. inż. Andrzej Chochół  


