Uchwała nr 117/2020/2021
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
z dnia 27 maja 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 62/2019/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia
w roku akademickim 2021/2022 (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.), art. 79 ust.
5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737) oraz § 24 pkt
12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 62/2019/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu
i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia
w roku akademickim 2021/2022 (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
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Turystyczna
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
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)
Zarządzanie

2) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 4 w brzmieniu:
„3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Informatyka mogą
ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem
zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez
uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunkach informatycznych lub
pokrewnych, którzy posiadają kompetencje niezbędne do kontynuowania nauki
na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności niezbędną
wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. programowania, baz danych czy metod
ilościowych lub kandydaci, którzy posiadają udokumentowane, minimum 2letnie, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tworzeniem
oprogramowania
lub
administrowaniem
systemami
informatycznymi.
Weryfikacja posiadanych kompetencji następuje na podstawie dyplomu
ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (lub innym dokumentem
określającym program kształcenia) lub dokumentami potwierdzającymi
doświadczenie zawodowe.
4. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na specjalność Rachunkowość –
ścieżka ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą ubiegać się
kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym
licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie
publiczne i niepubliczne, na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych,
którzy posiadają niezbędne kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości
wymagane do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej specjalności.
Weryfikacja posiadanych kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości
następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do
dyplomu lub innym dokumentem określającym program kształcenia.”
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
1. Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia są przyjmowani po złożeniu
kompletu dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3-5 oraz § 8 ust. 2, na podstawie
wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do
realizacji studiów drugiego stopnia.
2. Na I rok studiów może być przyjęty kandydat, który w wyniku egzaminu,
o którym mowa w ust. 1, uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów
ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na prowadzone w języku angielskim
kierunki (International Business, E-commerce, Finance and Accounting for
Business) lub specjalności (Quantitative Asset and Risk Management na
kierunku Finanse i Rachunkowość) są przyjmowani na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie
i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie
B2, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje
się spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym
(z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej
55%);
2) zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;
3) przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której
zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
4) ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;

5) przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
co najmniej na poziomie B2.
5. W przypadku braku możliwości udokumentowania znajomości języka
angielskiego na poziomie B2, poziom znajomości języka może być
zweryfikowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.”.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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