
UCHWAŁA  nr   43 /2008/2009 

Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
z dnia 28 maja  2009 roku w sprawie warunków  i trybu rekrutacji 

na  I rok  studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych 
w roku akademickim 2010/2011 

 
1. Przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, 

Gospodarka Przestrzenna, Informatyka, Informatyka                                 i Ekonometria, 
Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie oraz inne kierunki (w 
przypadku utworzenia w roku akademickim 2009/2010) odbywa się w ramach ustalonych limitów 
miejsc. 

 
2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom 

studiów wyŜszych z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inŜyniera lub równorzędnym 
nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. 

 
3. Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych mogą złoŜyć podanie wyłącznie na 

jeden kierunek studiów – w podaniu mogą wskazać inne kierunki, na których chcieliby studiować. 
Kolejność ta będzie uwzględniona w przypadku nieprzyjęcia kandydata na wybrany kierunek 
studiów z powodu niespełnienia wymogów kwalifikacyjnych. 

 
4. Kandydaci absolwenci studiów pierwszego stopnia stacjonarnych posiadający tytuł zawodowy 

licencjata nadany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach przyjmowani są na I rok studiów 
drugiego stopnia stacjonarnych na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów w terminie 
określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,                            z zastrzeŜeniem, Ŝe w 
przypadku gdy liczba tych kandydatów na dany kierunek studiów przekroczy 80% limitu miejsc 
na tym kierunku, kandydaci będą przyjmowani na ten kierunek na podstawie konkursu dyplomów 
ukończenia studiów wyŜszych – minimalną ocenę na dyplomie wymaganą do przyjęcia na ten 
kierunek ustali Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.  

 
5. Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia drugiego stopnia stacjonarne na podstawie 

wyników egzaminu pisemnego testowego sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji 
studiów magisterskich na danym kierunku. Egzamin ma charakter konkursowy. Na I rok studiów 
moŜe być przyjęty kandydat, który w wyniku egzaminu uzyskał co najmniej minimalną liczbę 
punktów ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.  

 
6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna moŜe w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w 

przypadku niewypełnienia limitu miejsc, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
egzaminu pisemnego.  

 
7. Zasady przyjmowania kandydatów na specjalności prowadzone w językach obcych  określa 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na podstawie umów zawartych                             z uczelniami 
partnerskimi.  

 
8. Nabór na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych prowadzony jest dwa razy w roku - na 

semestr zimowy i na semestr letni. 
 
9. Kandydaci absolwenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz absolwenci tych uczelni, z 

którymi Akademia podpisała umowy o współpracy, określające zasady naboru absolwentów tych 
uczelni na studia w Akademii, przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych 
na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Uczelnianą 
Komisję Rekrutacyjną. 

 



10. Pozostali  kandydaci  przyjmowani  są na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych na 
podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów wyŜszych. 

 
11. Na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych moŜe być przyjęty kandydat, który: 
a) złoŜył dokumenty w wyznaczonym terminie - dotyczy kandydatów, o których mowa w punkcie 9, 
b) posiada na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych minimalną ocenę ustaloną w toku 

postępowania kwalifikacyjnego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 
 
12. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy limitu 

miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu dyplomów. 
 
13. W wyjątkowych przypadkach Rektor moŜe wyrazić zgodę na złoŜenie podania o przyjęcie na I rok 

studiów niestacjonarnych po terminie rekrutacji. 
 
14. Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia składają następujące dokumenty: 
a) podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową, przygotowane na podstawie 

elektronicznej rejestracji, 
b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyŜszych. 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyŜszych za granicą składają oryginał 
dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upowaŜnione osoby lub 
instytucje. Kandydaci ci składają równieŜ dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub 
zaświadczenie o zwolnieniu z  postępowania nostryfikacyjnego, 

c) kandydaci, którzy ukończyli studia wyŜsze po 1 stycznia 2005 roku, składają równieŜ suplement 
do dyplomu, 

d) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za 
granicą, składają oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego tłumaczenie na język polski, 

e) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego toŜsamość kandydata na 
studia, 

f) trzy fotografie o wymiarze 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych, 

g) dowód wniesienia na konto Akademii opłaty rekrutacyjnej. 
 
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 moŜe być wyŜsza niŜ opłata określona 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 
 
18. Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na I rok studiów drugiego stopnia na zasadach 

ogólnych określonych w niniejszej uchwale. 
 
19. Terminy przyjmowania dokumentów oraz terminy egzaminów ustala Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna. 
 
20. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 

 


