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Ile kierunków na UEK? 

Uniwersytet w roku  
2019/2020 na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych  
oferuje 31 kierunków.

Studiuj w języku angielskim w Krakowie!
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia (LIC., INŻ.)

ZE SŁOWNIKA KANDYDATA

Jak sama nazwa wskazuje, to pierwszy krok na Twojej akademickiej drodze. Te studia trwają sześć lub sie
dem semestrów (studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Logistyka międzynarodowa, Towaroznaw
stwo oraz  Zarządzanie i  inżynieria produkcji – studia inżynierskie). Kończy je obrona pracy licencjackiej lub 
inżynierskiej (na Gospodarce przestrzennej, Logistyce międzynarodowej, Towaroznawstwie oraz Zarządzaniu 
i inżynierii produkcji – studia inżynierskie). Stąd inne nazwy studiów pierwszego stopnia – studia licencjackie 
lub studia inżynierskie. Z kolei słowo „stacjonarne” to inaczej dzienne, czyli bezpłatne, na których plan zajęć 
obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz myśleć o studiach 
drugiego stopnia, czyli magisterskich.

Zobacz też:  studia drugiego stopnia stacjonarne (s. 13), studia pierwszego stopnia niestacjonarne (s. 15), studia 
drugiego stopnia niestacjonarne (s. 16).

REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”

Powodzenie w czasie rekrutacji na studia zapewnią Ci wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu 
maturalnego z przedmiotów, które uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym (zob. tabela na s. 11).

POZIOM PODSTAWOWY

liczba uzyskanych punktów wyrażona 
w procentach i przeliczana na punkty 
kwalifikacyjne przy zastosowaniu 
przelicznika 0,6

PRZYKŁAD: 

90% punktów uzyskanych na maturze 

54 punkty kwalifikacyjne

POZIOM ROZSZERZONY

liczba uzyskanych punktów wyrażona 
w procentach i przeliczana na punkty 
kwalifikacyjne w proporcji 1:1 

PRZYKŁAD: 

90% punktów uzyskanych na maturze 

90 punktów kwalifikacyjnych

EGZAMIN  MATURALNY

UNIWERSYTET EKONOMICZNY PROWADZI RÓWNIEŻ STUDIA 
PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
W PODHALAŃSKIM OŚRODKU NAUK EKONOMICZNYCH (PONE) 
NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – STUDIA WSPÓLNE 
Z PODHALAŃSKĄ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ 
W NOWYM TARGU.
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Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa następujące przedmioty:

KIERUNKI
PRZEDMIOT  

PIERWSZY
PRZEDMIOT 

DRUGI

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Prawo
historia lub 

wiedza o społeczeństwie 
lub matematyka

język obcy

STUDIA I STOPNIA

Innowacje w biznesie  
Marketing i komunikacja rynkowa
Modern Business Management (studia w j. ang.)**
Zarządzanie

matematyka  
lub geografia 

lub historia

Analityka gospodarcza
Finanse i rachunkowość * (studia w j. ang.)**
Rachunkowość i controlling

matematyka

Informatyka stosowana  
Applied informatics (studia w j. ang.)**

matematyka  
lub informatyka

Logistyka międzynarodowa matematyka lub geografia

Administracja
Ekonomia
Europeistyka
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna 
Inżynieria organizacji i zarządania
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(specjalność International Business 
– realizowana w j. angielskim**)
Studia miejskie
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja

matematyka  
lub  

geografia 
lub 

historia  
lub  

wiedza  
o społeczeństwie

Inowacyjność produktu
Towaroznawstwo

matematyka lub chemia  
lub fizyka lub biologia lub 
wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka lub chemia  
lub fizyka

* studia realizowane w języku polskim i angielskim
** studia płatne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, zgodnie 
z wymaganiami zamieszczonymi w tabelce. Kolejność wybranych kierunków będzie uwzględniana przy postę
powaniu kwalifikacyjnym (wypełnienie limitu przyjęć na kierunki studiów)

REKRUTACJA 

od A do Z
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PLAN DZIAŁANIA NA „SZÓSTKĘ” 

1  Decydujesz się na wejście do I  etapu rekrutacji. W  tym celu...   2  Zakładasz konto w systemie 
Internetowej Rekrutacji Kandytatów i zapisujesz się na kierunki   3  Wpłacasz opłatę rekrutacyjną.   4
Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia przechodzisz do II etapu rekrutacji.   5  Jeśli jesteś 
na liście osób zakwalifikowanych na studia, potwierdzasz chęć podjęcia studiów przez złożenie wszystkich 
wymaganych dokumentów i wniesienie opłat za legitymację studenta.   6  Jeśli nie ma Cię na liście osób 
zakwalifikowanych na studia, zgłaszasz się na listę rezerwową.   7  Jeśli dostajesz się na studia z  listy 
rezerwowej.  Patrz punkt 5 .

TERMINY

Znajdziesz je na stronie WWW Uczelni www.uek.krakow.pl.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w II etapie 
rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty:

 ` wydruk ankiety osobowej z Internetowej Rekrutacji Kandytatów
 `  kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 `  kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)
 `  1 fotografię o wymiarze 35x45 mm zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

WARTO WIEDZIEĆ!

Osoba przyjęta na I  rok ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów poprzez doręczenie dokumentów. 
Niedopełnienie tego obowiązku oznacza, że rezygnujesz ze studiów na UEK. Twoje nazwisko zostanie 
skreślone z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a Twoje miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowej.

TARYFA ULGOWA PRZYSŁUGUJE KANDYDATOM, KTÓRZY:

 `  są laureatami stopnia centralnego (III etap) następujących olimpiad: Wiedzy Ekonomicznej, Informatycznej, 
Matematycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Statystycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wie
dzy o Społeczeństwie, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP; na kierunki Towaroznawstwo, Zarządzanie 
i inżynieria produkcji – olimpiad wymienionych w pkt. 1 oraz Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o Żyw
ności, Inowacji Technicznych i Wynalazczości, na kierunek Prawo –  olimpiad wymienionych w pkt. 1 oraz 
Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Państwie i Prawie, na kierunek logistyka międzynarodowa  – olimpiad wymie
nionych w pkt. 1 oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, na kierunku Turystyka i Rekreacja  – olimpiad 
wymienionych w pkt. 1 oraz Wiedzy o Turystyce.

Twój bonus:  dostajesz maksymalną liczbę punktów z obu przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, musisz tylko złożyć dokument poświadczający Twój sukces (wydany przez głów
ny komitet organizacyjny olimpiady).

 `  są laureatami i  finalistami stopnia centralnego następujących olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, 
Fizycznej, Geograficznej, Historycznej, Matematycznej, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka 
Francuskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Ukraińskiego, 
Języka Włoskiego.

Twój bonus:  dostajesz maksymalną liczbę punktów z przedmiotu, z którym wiąże się tematyka olimpiady, mu
sisz tylko złożyć dokument poświadczający Twój sukces (wydany przez główny komitet organiza
cyjny olimpiady).

KANDYDAT NIESTANDARDOWY

Niestandardowe zasady rekrutacji obowiązują kandydatów, którzy:
 `  mają maturę międzynarodową (dyplom International Baccalaureate – IB); z przedmiotów branych pod 

uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują liczbę punktów według ustalonego przelicznika 
poziom HL: (7   100 pkt; 6   90 pkt; 5   80 pkt; 4   70 pkt; 3   60 pkt; 2   50 pkt); 
poziom SL: (7  60 pkt; 6  55 pkt; 5  50 pkt; 4  45 pkt; 3  40 pkt; 2  30 pkt)
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 `  są cudzoziemcami ubiegającymi się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą; w tych przypad
kach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie i podejmie ostateczną 
decyzję w sprawie liczby punktów

 `  ukończyli szkołę średnią za granicą – tacy kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod wa
runkiem, że ich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości 
na mocy prawa lub umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o  uznaniu wydanej przez Kuratorium 
Oświaty w Polsce.

 ` kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą otrzymują maksymalną licz
bę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny

ZAPAMIĘTAJ!

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do matury międzynarodowej, w przypad
ku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości mogą być warunkowo dopuszczeni do postę
powania kwalifikacyjnego (po złożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) oraz warun
kowo przyjęci. Muszą złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wgladu) wraz z jego tłumaczeniem na język 
polski do 27 września 2019 roku.

WAŻNE!

Kandydat będący studentem pierwszego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek.

Studia stacjonarne drugiego stopnia (MAGISTERSKIE)

ZE SŁOWNIKA KANDYDATA

Te studia trwają cztery lub trzy semestry (studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Towaroznawstwo 
oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji), lub pięć semestrów (studia na kierunku Audyt finansowy). Kończy 
je obrona pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz myśleć o dalszej karierze 
akademickiej, do której drogę otwiera szkoła doktorska.

REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów. Kandydaci 
muszą zdać egzamin wstępny w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego obejmującego wiedzę potrzebną do 
studiowania wybranego kierunku, z zastrzeżeniem *. W przypadku studiów realizowanych w języku angielskim, 
tekst przetłumaczony na język angielski.

*  50% limitu ustalonego przez Senat na rok akademicki 2019/2020 na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia jest
zarezerwowane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ubiegających się o przyjęcie 
na ten sam kierunek, który ukończyli w roku akademiskim 2018/2019. Przyjęcie na studia w ramach puli miejsc, o których mowa, będzie 
się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanej przez kandydata w ciągu 5 pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych 
lub 6 pierwszych semestrów studiów siedmiosemestralnych.

O przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen mogą ubiegać się studenci, którzy nie mają zaliczonego 5go 
lub 6go semestru z uwagi na zagraniczne wyjazdy stypendialne, na które zostali zakwalfikowani przez UEK. 
W tym przypadku uczelniana komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje indywidualnie.

REKRUTACJA 

od A do Z

PLAN DZIAŁANIA NA „PIĄTKĘ” 

1  Decydujesz się na wejście do I  etapu rekrutacji. W  tym celu...    2  Zakładasz konto w systemie 
Internetowej Rekrutacji Kandytatów i zapisujesz się na kierunki    3  Wpłacasz opłatę rekrutacyjną*.  
4  Przystępujesz do egzaminu.    5  Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia przechodzisz 

do II etapu rekrutacji, czyli składasz wymagane dokumenty.
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TERMINY

Terminarz składania dokumentów i egzaminów znajdziesz na stronie WWW Uczelni: 
www.uek.krakow.pl.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalfikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia, 
w II etapie rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty:

 ` wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 ` kserokopię dyplomu ukończenia studiów i uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędne
go oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu)

 ` kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)

 ` 1 fotografię o wymiarze 35x45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów oso
bistych

WAŻNE!

Kandydat będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia** (LIC., INŻ.)

** Uruchomienie kierunku czy specjalności zależy od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

ZE SŁOWNIKA KANDYDATA

Od studiów stacjonarnych pierwszego stopnia różni je to, że są płatne, a zajęcia prowadzone są w weekendy 
od piątku (godz. 15.45)  do niedzieli. Tytuł inżyniera można uzyskać na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, 
Logistyka międzynarodowa, Towaroznawstwo, Zarządzanie i  inżynieria produkcji, na których studia trwają 
siedem semestrów. Tytuł licencjata uzyskać można na pozostałych kierunkach, trwających sześć semestrów.

Zob. też: studia drugiego stopnia stacjonarne (s. 13), studia pierwszego stopnia niestacjonarne (s. 15), studia 
drugiego stopnia niestacjonarne (s. 16).

REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”

Przyjęcie na studia niestacjonarne jednolite magisterskie lub pierwszego 
stopnia odbywa się na podstawie wyników maturalnych z  dwóch 
przedmiotów: nowożytnego języka obcego oraz do wyboru: matematyki, 
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz WOS.

5 WAŻNYCH ZASAD

 ` jeśli na egzaminie maturalnym zdawałeś/zdawałaś więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera
ny jest ten, który daje korzystniejszy wynik

 `  oceny uzyskane przez kandydata z każdego z wymaganych przedmiotów na egzaminie dojrzałości w ramach 
starej matury przeliczane będą indywidualnie przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną

 ` Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane 
jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

 ` jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów 
mnożymy przez współczynnik 0,6

 ` jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postpowaniu uwzględnia 
się nominalną liczbę uzyskanych punktów

ZAPAMIĘTAJ!

Kandydaci na ten typ studiów 
mogą zgłosić się na nieograni
czoną liczbę kierunków. Przyję
cie nastąpi na jeden z wybranych 
kierunków, a  kolejność wskaza
na przez kandydata będzie bra
na pod uwagę w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym.



ZAPAMIĘTAJ!

Opłata za pierwszy semestr wnoszona jest jednorazowo.  
Od drugiego semestru może być wnoszona w ratach.
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 ` w przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiąz
kowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po 
przeliczeniu daje korzystniejszy wynik

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 ` wydruk ankiety osobowe – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 ` kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 ` kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)
 ` 1 fotografię o wymiarze 35x45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów oso

bistych

WAŻNE!

Kandydat będący studentem pierwszego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek.

Studia niestacjonarne  drugiego stopnia* (MAGISTERSKIE)

* Uruchomienie kierunku czy specjalności zależy od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Ze słownika kandydata

Od studiów stacjonarnych drugiego stopnia różni je to, że są płatne, a zajęcia odbywają się w weekendy od 
piątku (godz. 15.45) do niedzieli. Studia trwają cztery semestry lub – w przypadku kierunków Towaroznawstwo, 
Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Gospodarka przestrzenna – trzy semestry lub w przypadku kierunku 
Audyt finansowy – pięć semestrów. Po ich ukończeniu uzyskać można tytuł magistra.
Zob. też: studia drugiego stopnia stacjonarne (s. 13)

REKRUTACYJNE „JAK?” I „KIEDY?”

Prawo do ubiegania się o  przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia mają kandydaci posiadający 
dyplom ukończenia studiów. O  przyjęciu decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych 
uzyskanych z zaliczonych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 ` wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 ` kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu)

 ` zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetycznę wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych 
przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – doku
ment wymagany w przypadku jeśli średnia nie jest podana w suplemencie.

 ` kserokopię dokumentu potwierdzajacego tożsamość (oryginał do wglądu)

 ` 1 fotografię o wymiarze 35x45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów oso
bistych

WAŻNE!

Kandydat będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

TERMINY I OPŁATY

Znajdziesz je na stronie WWW Uczelni:  
www.uek.krakow.pl.

REKRUTACJA 

od A do Z


