UCHWAŁA nr 9/JK/2014
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 9/JK/2013 z dnia 18 marca 2013 r. dotyczącej uchwalenia zasad
przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego w roku akademickim 2014/2015.

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U.
zatwierdza zmiany w Uchwale nr 9/JK/2013 z dnia 18
przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego
Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2014/2015.
Wprowadza się następujące zmiany:

na podstawie ustawy prawo
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
marca 2013 r. dotyczącej zasad
stopnia na Wydziale Zarządzania

1. Wprowadza się nabór w roku akademickim 2014/2015 na studia stacjonarne I stopnia
na kierunek Management and Finance – studia w języku angielskim

KIERUNEK MANAGEMENT AND FINANCE (studia w języku angielskim*)
Pod warunkiem uruchomienia przez Senat UŁ
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie - stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 70
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.
* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie
zaawansowanym.
Zasady:
Kategoria przedmiotu
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
2
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1
PR x 3
3
PP x 0,5
PR x 1
maksymalnie dwa (nie wymagane)

Przedmioty:
Język obcy (angielski, niemiecki,
rosyjski, francuski)
Matematyka
Geografia
WOS
Informatyka
Matematyka
Geografia
Historia
WOS
Informatyka
Fizyka

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/specjalność.

