
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Ekonomia

Zarządzanie

Zarządzanie 
i inżynieria produkcji

1. Geografia

2. Historia 

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla 
osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz 
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na 
stronie internetowej www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po 
których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek 
studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji 
określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego 
wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach 
określonego limitu miejsc.

Wydział  Nauk Ekonomicznych

       ul. Michała Oczapowskiego 4
       10-719 Olsztyn

       /uwm.olsztynwww.uwm.edu.pl/wne

       89 523 47 57
       89 523 44 46 

wne@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ROK AKADEMICKI 2018/2019

WYDZIAŁ  
NAUK 

EKONOMICZNYCH

1. Chemia

2. Fizyka **

3. Geografia

4. Informatyka 

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE 
I INŻYNIERIA PRODUKCJI



Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

 licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: analityka gospodarcza; biznes i rynki międzynarodowe; 
ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Kształcenie na kierunku ekonomia pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu 
teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student 
poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest 
przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii 
dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, 
podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Nauka języków obcych pozwala 
absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni 
społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna 
odpowiedzialność zawodowa. 

Absolwent może podjąć pracę:
  na stanowiskach analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach,
  w instytucjach finansowych,
  w jednostkach gospodarczych administracji publicznej,
  na stanowiskach menedżerskich, 
  w instytucjach świadczących usługi doradztwa gospodarczego,
  w ramach własnej działalności gospodarczej.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: bez specjalności

licencjackie; 6 semestrów; stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności:  logistyka; rachunkowość i zarządzanie finansami; 
zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami; zarządzanie małym i 
średnim przedsiębiorstwem

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne  i niestacjonarne

Oferta w języku angielskim

Studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne: logistyka; 
zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Kształcenie na kierunku zarządzanie pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę 
z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych 
przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym 
i społecznym. Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy 
współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest 
przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych 
stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. 
Potrafi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, 
zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada 
umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy 
z partnerami przedsiębiorstwa. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na 
swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-
gospodarczej. 

W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. 

Absolwent może podjąć pracę:
  na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla,
  w działach marke ngu przedsiębiorstw i instytucji publicznych,
  w instytucjach finansowych,
  w instytucjach konsul ngowych,
  w działach zarządzających zasobami ludzkimi,
  w działach inwestycyjnych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej,
  w ramach własnej działalności gospodarczej.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: zarządzanie innowacjami

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Kształcenie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala uzyskać  
wszechstronną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu 
organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; 
projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, 
obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych 
wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa 
przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem 
i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania 
i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności. Absolwent jest 
przygotowany praktycznie do: twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji 
oraz zarządzania; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do 
samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie inżynierii produkcji w małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstwach; podejmowania działalności gospodarczej; 
kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji oraz 
zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, 
państwowej lub bankowości; organizowania i prowadzenia prac badawczych 
i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji 
technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego 
w zakresie inżynierii produkcji. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent 
umie współpracować z ludźmi oraz jest przygotowany do kierowania zespołami 
oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem 
w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy 
w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją; 
jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz 
administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna 
i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowo-
badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się 
poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz 
organizacji i zarządzania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów 
drugiego stopnia.

Absolwent może podjąć pracę:
 w nowoczesnych zakładach produkcyjnych,
 w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią 

produkcji,
 w działach inwestycyjnych i technicznych przedsiębiorstw i jednostek 

administracji publicznej,
 na stanowiskach kierowniczych,
 w ramach własnej działalności gospodarczej.

OBSZAR ZATRUDNIENIA


