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1.  Cel procedury 

 
Celem procedury jest określenie wymogów stawianych kandydatom na studia drugiego 

stopnia w procesie rekrutacji na kierunki: ekonomia oraz zarządzanie. 

 

2. Opis procedury 

 

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych studia drugiego stopnia realizowane są na kierunkach: 

ekonomia i zarządzanie. Biorąc pod uwagę założone efekty kształcenia/uczenia się na tych 

studiach, wprowadza się listę kierunków studiów pierwszego stopnia, po których można 

przystąpić do rekrutacji bez dodatkowych wymogów. Do kierunków tych zalicza się: 

1. administrację 

2. analizę i kreowanie trendów 

3. bezpieczeństwo wewnętrzne 

4. bezpieczeństwo narodowe 

5. ekonomię 

6. europeistykę 

7. finanse 

8. finanse i rachunkowość 

9. gospodarkę przestrzenną 

10. informatykę i ekonometrię 

11. informatykę 

12.lingwistykę w biznesie 

13. logistykę 

14. matematykę 

15. politologię 

16. politykę społeczną 

17. prawo 

18. socjologię 

19. stosunki międzynarodowe 

20. towaroznawstwo 

21. turystykę i rekreację 

22. zarządzanie i inżynierię produkcji 

23. zarządzanie 

24. zarządzanie i marketing 
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W przypadku pozostałych kierunków studiów udział w rekrutacji na studia drugiego 

stopnia na kierunkach: ekonomia i zarządzanie jest możliwy po udokumentowaniu, w 

postaci indeksu lub suplementu do dyplomu, uzyskania na studiach pierwszego stopnia co 

najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów z zakresu ekonomii i/lub zarządzania. 

Dodatkowo potencjalny kandydat jest zobowiązany złożyć podanie do odpowiedniego 

Prodziekana (ds. kształcenia) w celu uzyskania zgody na udział w procesie rekrutacji. 

3. Termin realizacji procedury 

 

Zasady oraz harmonogram rekrutacji na studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych są 

rokrocznie określane w Uchwałach Senatu UWM w Olsztynie. 

4. Jednostki odpowiedzialne za realizację i nadzór procedury 

 

1. Dziekan – zatwierdza procedurę rekrutacji na studia drugiego stopnia 

2. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia – opracowuje procedurę 

rekrutacji na studia drugiego stopnia 

3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – informuje kandydatów o procedurze rekrutacji na 

studia, przyjmuje od nich niezbędną dokumentację oraz przekazuje im decyzje 

Prodziekanów (ds. toku studiów oraz ds. planów i programów kształcenia) 

4. Prodziekani ds. studenckich/kształcenia – koordynują proces rekrutacji; opiniują 

podania potencjalnych kandydatów 

 

5. Informacje dodatkowe 

 

Zakres dokumentów niezbędnych do złożenia w procesie rekrutacji na studia drugiego 

stopnia jest określony w ogólnouczelnianych aktach prawnych 

 


