UCHWAŁA nr 7/JK/2022
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2022 roku
w sprawie: zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale

Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2023/2024
Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.),
uchwaliła zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2023/2024.
Zasady przyjęć zawiera załącznik nr 1.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Wydziału Zarządzania
nr 7/JK/2022
z dnia 11.04.2022 r.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
KIERUNEK ANALITYKA BIZNESU
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK Automatyzacja procesów biznesowych - BPA
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden
(wymagany)

Przedmioty:
język angielski
2

PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
matematyka, informatyka, geografia,
(wymagany)
język obcy nowożytny (poza angielskim)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka, informatyka, fizyka
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
fizyka, chemia, matematyka, informatyka, biologia,
wymagane)
geografia, historia, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
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Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK FINANSE I INWESTYCJE
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 80
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2

Przedmioty:

język obcy nowożytny

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
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maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK MARKETING
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.
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KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK RACHUNKOWOŚĆ
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 80
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
3

Przedmioty:

język obcy nowożytny

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
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maksymalnie dwa (nie
matematyka, WOS
wymagane)
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE MIASTEM
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.
7

Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
wymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Przedmioty:

język obcy nowożytny

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
matematyka, WOS
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Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,
(wymagany)
język obcy nowożytny (poza angielskim)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

Pod warunkiem utworzenia studiów
KIERUNEK DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT
(studia w języku angielskim)*
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Kategoria przedmiotu

Przedmioty:
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1
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
wymagane)
PP x 0,5
PR x 1

język angielski

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS,
język obcy nowożytny (poza angielskim)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
matematyka, WOS

Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

KIERUNEK MANAGEMENT AND FINANCE (studia w języku angielskim)*
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
wymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Przedmioty:

język angielski

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS,
język obcy nowożytny (poza angielskim)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
matematyka, WOS
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Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE
(kierunki: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie
miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 140
Grupa kierunków Zarządzanie uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 70 osób.
Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów.
Zasady przyjęć:
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
1. Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod
uwagę dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe
punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.
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KIERUNEK LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 80
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Zasady przyjęć:
Kategoria przedmiotu
Przedmioty:
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(kierunki: Finanse i inwestycje, Rachunkowość)
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Grupa kierunków Finanse i rachunkowość uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej
35 osób. Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów.
Zasady przyjęć
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2

Przedmioty:

język obcy nowożytny

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
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maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
3
maksymalnie dwa (nie
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,
wymagane)
matematyka, WOS
PP x 0,5
PR x 1
Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod
uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden
przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę
dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich
brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
KIERUNEK RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 110
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunków:
oraz kierunków:
 lingwistyka dla biznesu;
 lingwistyka dla biznesu;
 matematyka finansowa i aktuarialna;
 matematyka finansowa i aktuarialna;
 matematyka, specjalności:
 matematyka, specjalności:
matematyka finansowa i aktuarialna;
matematyka finansowa i aktuarialna;
 analiza finansowa.
 analiza finansowa.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
matematyka finansowa i aktuarialna, finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla
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matematyka,
specjalności:
matematyka biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna,
finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.
matematyka,
specjalności:
matematyka
finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

KIERUNEK LOGISTYKA W BIZNESIE
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 80
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunków:
oraz kierunków:
 lingwistyka dla biznesu
 lingwistyka dla biznesu
 logistyka – realizowanego w dziedzinie
 logistyka – realizowanego w dziedzinie
nauk technicznych,
nauk inżynieryjno-technicznych,
 logistyka z systemami
 logistyka z systemami
informatycznymi – realizowanego w
informatycznymi – realizowanego w
dziedzinie nauk matematycznych.
dyscyplinie matematyka.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla
technicznych,
logistyka
z
systemami biznesu, logistyka – realizowanego w
informatycznymi
–
realizowanego
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
dziedzinie nauk matematycznych.
logistyka z systemami informatycznymi –
realizowanego w dyscyplinie matematyka.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

14

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 145
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunku:
oraz kierunku:
 lingwistyka dla biznesu.
 lingwistyka dla biznesu.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku lingwistyka dla biznesu
jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
finanse"** lub kierunku lingwistyka dla
biznesu.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

KIERUNEK ZARZĄDZANIE BIZNESEM – studia dla nieekonomistów
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 80
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do dziedzin
01.10.2019 r.: należący do dyscyplin
innych niż nauki ekonomiczne*
innych niż „nauki o zarządzaniu i
jakości"**
oraz
„ekonomia
i
finanse"**
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
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należący do dziedziny innej niż nauki należący do dyscypliny innej niż „nauki o
ekonomiczne*
zarządzaniu i jakości"** oraz „ekonomia i
finanse"**
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

KIERUNEK ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunku:
oraz kierunku:
 lingwistyka dla biznesu.
 lingwistyka dla biznesu.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku lingwistyka dla biznesu
jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
finanse"** lub kierunku lingwistyka dla
biznesu.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

Pod warunkiem utworzenia studiów
KIERUNEK BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS (studia w języku angielskim)*
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego
zaawansowanym.
Zasady przyjęć:

na

poziomie
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Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich
kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany
temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby
kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru
będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

KIERUNEK BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego
zaawansowanym.

na

poziomie

Zasady przyjęć:
Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich
kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany
temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby
kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru
będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Pod warunkiem utworzenia studiów
KIERUNEK ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie
zaawansowanym.
Zasady przyjęć:
Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich
kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany
temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby
kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru
będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
KIERUNEK RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
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nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunków:
oraz kierunków:
 lingwistyka dla biznesu;
 lingwistyka dla biznesu;
 matematyka finansowa i aktuarialna;
 matematyka finansowa i aktuarialna;
 matematyka, specjalności:
 matematyka, specjalności:
matematyka finansowa i aktuarialna;
matematyka finansowa i aktuarialna;
 analiza finansowa.
 analiza finansowa.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku: lingwistyka dla biznesu, jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
matematyka finansowa i aktuarialna, finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla
matematyka,
specjalności:
matematyka biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna,
finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.
matematyka,
specjalności:
matematyka
finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

KIERUNEK LOGISTYKA W BIZNESIE
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 70
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunków:
oraz kierunków:
 lingwistyka dla biznesu
 lingwistyka dla biznesu
 logistyka – realizowanego w dziedzinie
 logistyka – realizowanego w dziedzinie
nauk technicznych,
nauk inżynieryjno-technicznych,
 logistyka z systemami
 logistyka z systemami
informatycznymi – realizowanego w
informatycznymi – realizowanego w
dziedzinie nauk matematycznych.
dyscyplinie matematyka.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
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- w przypadku dyplomów wydanych do
30.09.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych*
lub kierunku: lingwistyka dla biznesu,
logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk
technicznych,
logistyka
z
systemami
informatycznymi
–
realizowanego
w
dziedzinie nauk matematycznych.

- w przypadku dyplomów wydanych od
01.10.2019 r.:
należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
finanse"** lub kierunku: lingwistyka dla
biznesu, logistyka – realizowanego w
dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
logistyka z systemami informatycznymi –
realizowanego w dyscyplinie matematyka.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 120
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunku:
oraz kierunku:
 lingwistyka dla biznesu.
 lingwistyka dla biznesu.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku lingwistyka dla biznesu
jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
finanse"** lub kierunku lingwistyka dla
biznesu.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych
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KIERUNEK ZARZĄDZANIE BIZNESEM – studia dla nieekonomistów
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 60
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do dziedzin
01.10.2019 r.: należący do dyscyplin
innych niż nauki ekonomiczne*
innych niż „nauki o zarządzaniu i
jakości"**
oraz
„ekonomia
i
finanse"**
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny innej niż nauki należący do dyscypliny innej niż „nauki o
ekonomiczne*
zarządzaniu i jakości"** oraz „ekonomia i
finanse"**
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych

KIERUNEK ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.
Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych),
inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku
studiów:
 w przypadku dyplomów wydanych do
 w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.: należący do obszaru
01.10.2019 r.: należący do dziedziny
nauk społecznych*
nauk społecznych**
oraz kierunku:
oraz kierunku:
 lingwistyka dla biznesu.
 lingwistyka dla biznesu.
ZASADY KONSTRUKCJI RANKINGU
Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż
orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający
dyplom ukończenia studiów:
- w przypadku dyplomów wydanych do - w przypadku dyplomów wydanych od
30.09.2019 r.:
01.10.2019 r.:
należący do dziedziny nauk ekonomicznych* należący do dyscypliny "nauki o zarządzaniu i
lub kierunku lingwistyka dla biznesu
jakości"** lub do dyscypliny "ekonomia i
20

finanse"** lub kierunku lingwistyka dla
biznesu.
W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może
odstąpić od konkursu dyplomów.
*Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych
** Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych
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