
Uchwała nr 63/2021/2022
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

z dnia 24 lutego 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 115/2020/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie warunków, trybu

i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia
w roku akademickim 2022/2023 (z późn. zm.)

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 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 § 24 ust. 1 pkt 14
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 115/2020/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie warunków, trybu i terminów
rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim
2022/2023 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1
Przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się w ramach limitów miejsc ustalonych
przez Senat na następujące kierunki :

Kierunek studiów
Analityka Gospodarcza
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (kierunek praktyczny)
E-commerce (kierunek prowadzony w języku angielskim)
Ekonomia
Finance and Accounting for Business (kierunek prowadzony w języku angielskim)
Finanse Menedżerskie
Finanse i Rachunkowość
Gospodarka Cyfrowa
Gospodarka Miejska i Nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Turystyczna
Informatyka (kierunek praktyczny)
Informatyka i Ekonometria
International Business (kierunek prowadzony w języku angielskim)
Logistyka
Logistyka w Biznesie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny)



Kierunek studiów
Zarządzanie
Zarządzanie Publiczne
Filia w Rybniku:
Finanse i Ekonomia Biznesu (kierunek praktyczny)

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10
1. Na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim

może być przyjęty kandydat, który:
1) posiada na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż ocena graniczna

ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego przez Uczelnianą Komisję
Rekrutacyjną;

2) złożył komplet dokumentów w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym
mowa w § 15.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na prowadzone w języku angielskim kierunki
International Business oraz Finance and Accounting for Business są przyjmowani na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej po złożeniu kompletu dokumentów w
wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego co najmniej

na poziomie B2. Postanowienia § 7 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11
1. Kandydaci są przyjmowani na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

prowadzonych w języku polskim na podstawie konkursu dyplomów ukończenia
studiów.

2. W uzasadnionych przypadkach, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję
o rezygnacji z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1.”.

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu
Rektor
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