UCHWAŁA Nr 55/2015/2016
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
w roku akademickim 2017/2018
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz
§ 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego uchwala, co następuje:
§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
O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom
studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym
nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.
§3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia wypełniają podanie
o przyjęcie na studia w formie elektronicznej.
§4
Kandydat na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych składa podanie na wybrany kierunek
studiów.
§5
1. Kandydaci będący absolwentami studiów pierwszego stopnia stacjonarnych, posiadający tytuł
zawodowy licencjata nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przyjmowani są
na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów
złożonych w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
2. Postanowienia ust. 1 mają także zastosowanie do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
kierunek International Business z zastrzeżeniem § 6.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalności prowadzone w języku angielskim na
kierunku Finanse i Rachunkowość przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia
stacjonarnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
§6
Kandydaci na kierunek International Business dokumentują znajomość języka angielskiego na
poziomie B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się
zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%)
lub
rozszerzonym
(z
wynikiem
co
najmniej
55%)
lub
zdanie
matury
międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim lub świadectwo dojrzałości wydane przez
szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub ukończenie studiów
prowadzonych w języku angielskim lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość
języka angielskiego na poziomie B2.
§7
1. Pozostali kandydaci, niewymienieni w § 5 przyjmowani są na studia drugiego stopnia
stacjonarne na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje
niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku.
2. Kandydat posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o inną
organizację egzaminu wstępnego. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy indywidualne

prośby i, w miarę istniejących możliwości, dopasuje warunki egzaminu do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
3. Na I rok studiów może być przyjęty kandydat, który w wyniku egzaminu uzyskał co najmniej
minimalną liczbę punktów ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
§8
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia
egzaminu pisemnego.
§9
Kandydaci będący absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przyjmowani są
na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów
złożonych w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
§ 10
Kandydaci, z wyłączeniem kandydatów o których mowa w § 9, przyjmowani są na I rok studiów
drugiego stopnia niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów
wyższych.
§ 11
Na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych może być przyjęty kandydat, który:
a) złożył dokumenty w wyznaczonym terminie (dotyczy kandydatów, o których mowa
w § 9),
b) złożył dokumenty w wyznaczonym terminie i posiada na dyplomie ukończenia studiów
wyższych minimalną ocenę ustaloną w toku postępowania kwalifikacyjnego przez
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (dotyczy kandydatów innych niż określonych w § 10).
§ 12
W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych nie
przekroczy ustalonego limitu miejsc, konkurs dyplomów nie będzie przeprowadzony.
§ 13
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie
na I rok studiów drugiego stopnia po upływie terminu rekrutacji.
§ 14
1. Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia składają następujące dokumenty:
a) podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową, przygotowane na podstawie
elektronicznej rejestracji,
b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu lub odpis kandydat
przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za
granicą składają kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu)
oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje.
Natomiast kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą zalegalizowanego
lub opatrzonego apostille (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu) jest wymagana
w przypadku dokumentów innych niż wydane przez instytucje działające w systemie
szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, lub uznane na zasadach przewidzianych w umowach
międzynarodowych.
Kandydaci ci składają również dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen
i zaliczeń) w wersji angielskiej lub jego tłumaczenie na język polski,
c) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe po 1 stycznia 2005 roku, składają również
kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał suplementu kandydat przedkłada do wglądu),
d) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości kandydat
przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą,
składają kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat
przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski,

e) jedną fotografię o wymiarze 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych,
f) dowód wniesienia na konto Uniwersytetu opłaty rekrutacyjnej,
g) oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na
innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
h) cudzoziemcy składają ponadto kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia oraz kserokopię Karty Polaka lub innego
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu.
2. Kandydaci na kierunek International Business składają ponadto dokument potwierdzający
znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
§ 15
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane
przez Dziekanów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub
wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.
§ 16
Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej jest Prorektor wyznaczony przez Rektora.
§ 17
Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor. Opłata ta nie może być wyższa niż opłata
określona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§ 18
Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na I rok studiów drugiego stopnia na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
§ 19
1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia trwa:
 w semestrze zimowym
- na studia stacjonarne od 22 maja do 15 listopada 2017 roku
- na studia niestacjonarne od 22 maja do 30 listopada 2017 roku
 w semestrze letnim
- na studia stacjonarne od 1 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
- na studia niestacjonarne od 1 grudnia 2017 roku do 30 kwietnia 2018 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.
§ 20
Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji oraz szczegółowe terminy rekrutacji na studia drugiego
stopnia ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna i zamieszcza na stronie internetowej Uczelni.
§ 21
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
§ 22
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Leszek Żabiński

