
             
Uchwała nr 53/2015/2016 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany  Uchwały nr 65/2014/2015 

z dnia 20  maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych 

w roku akademickim 2016/2017 
 
Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Senat 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje 

 
§ 1 

 
W Uchwale nr 65/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 20 maja 
2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Paragraf 1 ww. Uchwały otrzymuje brzmienie:  

§ 1 
„Przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki: Analityka Gospodarcza, 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Finanse 
i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i Zarządzanie 
Publiczne, Gospodarka Turystyczna, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, International 
Business (kierunek prowadzony w języku angielskim), Logistyka (kierunek prowadzony na 
Wydziale Ekonomii oraz na Wydziale Zarządzania), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
(kierunek prowadzony na Wydziale Ekonomii oraz na Wydziale Zarządzania), Przedsiębiorczość  
i Finanse, Zarządzanie odbywa się w ramach ustalonych limitów miejsc”. 

2. Paragraf 14 ww. Uchwały otrzymuje brzmienie: 
§ 14 
„W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie 
na I rok studiów drugiego stopnia po upływie terminu rekrutacji”. 
 
3. Paragraf 20 ww. Uchwały otrzymuje brzmienie: 

§ 20 
1. „Rekrutacja na studia drugiego stopnia trwa: 
 w semestrze zimowym 
- na studia stacjonarne od 1 czerwca do 15 listopada 2016 roku  
- na studia niestacjonarne od 1 czerwca do 30 listopada 2016 roku 
 w semestrze letnim 
- na studia stacjonarne od 1 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku 
- na studia niestacjonarne od 1 grudnia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku 

2. W semestrze zimowym rekrutacja na studia jest prowadzona na kierunki wymienione w § 1 za 
wyjątkiem kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii. 

3. W semestrze letnim rekrutacja na studia jest prowadzona tylko na kierunku Logistyka na 
Wydziale Ekonomii.” 

§ 2 
 
Pozostałe zapisy Uchwały nr 65/2014/2015 pozostają bez zmian. 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    
 Przewodniczący Senatu 

                        Rektor  
                            
                                                                                                                                            prof. dr hab. Leszek Żabiński   
 


