
                                                              
       
                 Uchwała Senatu 

 
Akademii  Ekonomicznej  im. Oskara Langego  we  Wrocławiu  w  sprawie zasad  rekrutacji  

na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  w  roku  akademickim  2006/2007,   podjęta             
w  dniu  22.03.2005 r. (wraz z poprawkami z dnia 17.11.2005 r. oraz 26.01.2006 r.) 

 
§ 1 

 
 1.  Przyjęcia kandydatów na I rok studiów: 
 
     a)   stacjonarne (pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie), 

b) niestacjonarne (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) , 
     c)   magisterskie studia menedżerskie MBA 
odbywają się w ramach limitów ustalonych dla wydziałów.      
                                                                

2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. 
 

            3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR) podejmują decyzje w sprawie przyjęć na 
90% miejsc, pozostałe 10% pozostawia się do dyspozycji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
(UKR) do wykorzystania w trybie odwołań. 
  
 4.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez rektora. 
 

§ 2 
 

1. Forma  i  zakres  postępowania  kwalifikacyjnego  na  I  rok  studiów:   
 

- stacjonarnych,  
- studiów niestacjonarnych, 

 (pierwszego stopnia  lub jednolitych magisterskich  stosownie do decyzji Rady Wydziału). 
 
Zasadniczym  elementem  postępowania  jest konkurs świadectw dojrzałości. 
 
O przyjęcie na studia stacjonarne mogą się ubiegać kandydaci, którzy na egzaminie 
maturalnym („nowa matura”) zdawali  przedmioty  brane pod uwagę   w  postępowaniu  
kwalifikacyjnym  na  danym wydziale. 

 
W szczególności stosuje się zasady: 
 
a)  Na Wydziałach:  GN, ZI  *) 

- podstawą kwalifikacji  jest suma punktów  z części pisemnej egzaminu maturalnego 
na   poziomie   podstawowym   („waga” 0,4)   i   rozszerzonym   („waga” 0,6)    

      z  matematyki  i  języka obcego  nowożytnego.   
 

_____________________________________ 
 

*)  akronimy oznaczają: GN - Wydział Gospodarki Narodowej,  ZI - Wydział Zarządzania         
i Informatyki, IE - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny,  GRiT - Wydział Gospodarki 
Regionalnej  i Turystyki. 
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b)  Na Wydziale GRiT *) 

 
     - podstawą kwalifikacji  jest suma punktów z części  pisemnej egzaminu maturalnego na  
       poziomie podstawowym („waga” 0,4)  i rozszerzonym („waga” 0,6)  z  języka obcego  
       nowożytnego oraz do wyboru  z matematyki lub historii lub geografii. 
     
c)  Na Wydziale IE*) 

 

   -    podstawą  kwalifikacji  jest suma  punktów z części  pisemnej egzaminu maturalnego na   
        poziomie  podstawowym („waga” 0,4)  i  rozszerzonym („waga” 0,6)  z  języka obcego 
         nowożytnego  oraz do wyboru z matematyki lub chemii lub fizyki. 
 
d)  Stosuje  się  preferencyjny  przelicznik  wyników  uzyskanych  przez  absolwentów 
      klas dwujęzycznych  („waga” 1,2) . 
 
e)  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne: 

-  ze „starą maturą”, 
-  którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości („stara” i „nowa matura”)  wymaganych 
    przedmiotów, 
     są  oceny  z  wymaganych  przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średnie 
    (waga 0,8”). 
 

f)  Oceny  kandydatów na studia niestacjonarne,  którzy w systemie „nowej matury” zdawali 
     wymagane   przedmioty   otrzymują   wagi   0,4   (poziom podstawowy)   i   0,6  (poziom 
     rozszerzony). 
   
           2. Zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości na punkty kwalifikacyjne, 
kandydatów legitymujących się świadectwem uzyskanym w systemie „starej matury” oraz 
„międzynarodowej matury” (IB) określa załącznik nr 1 . 

 
           3. Podstawą przyjęcia kandydatów na I rok studiów jest ranking według punktów 
uzyskanych w procesie rekrutacji. 
 
 4. W przypadku niewypełnienia limitu, w trakcie rekrutacji na I rok studiów 
niestacjonarnych pierwszego stopnia, na pozostałe miejsca, bez dodatkowego  
postępowania   kwalifikacyjnego, będą przyjęte osoby,  które uczestniczyły w postępowaniu  
kwalifikacyjnym  na  studia  stacjonarne,  lecz  nie  zostały  przyjęte  z braku miejsc. 
Obowiązuje ranking według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu  kwalifikacyjnym 
na studia stacjonarne. 

  § 3 
 
               1.  Zasady  rekrutacji   na   I  rok  studiów niestacjonarnych  drugiego  stopnia     
(z  wyjątkiem   studiów  menedżerskich  MBA  Wydziału  ZI). 
   

1.1. O  przyjęcie  na  Wydziały:  GN,  ZI i GRiT  mogą  się  ubiegać  kandydaci   
posiadający dyplom pierwszego stopnia , tzn. dyplom licencjata lub inżyniera tego samego 
lub pokrewnego (tj. ekonomicznego ) kierunku , a otrzymany  w uczelni państwowej lub 
niepaństwowej; 
 
____________________________________________________________ 
**)  j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski. 
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  1.2.   Na  Wydziałach GN, ZI i GRiT na każdym kierunku studiów obowiązuje lista 
przedmiotów ze standardów nauczania, które kandydat musi zaliczyć (z oceną) ze studiów 
pierwszego stopnia. Listy i zasady uznawania zaliczeń znajdujących się na nich przedmiotów 
ogłoszą dziekani. 
 
  1.3.   Na Wydział  GRiT są przyjmowani  wszyscy absolwenci studiów pierwszego 
stopnia,  roku akad.  2004/2005 oraz 2005/2006 z dyplomami  z oceną bardzo dobrą lub 
dobrą. Inni są kwalifikowani  na podstawie średniej ocen z listy  przedmiotów  ze  standardów 
nauczania  na  miejsca  mające  wypełnić  limit. 
 

1.4   Na  Wydział  IE  przyjmowani  są  w  pierwszej  kolejności  absolwenci  studiów 
pierwszego stopnia tego wydziału, a ponadto kandydaci posiadający  dyplom inżyniera 
nadany w uczelni państwowej lub niepaństwowej na kierunku studiów tym samym  lub 
pokrewnym do prowadzonego na Wydziale IE (z zakresu inżynierii produkcji);  oceny 
pokrewieństwa dokonuje dziekan. 
  
 2. Ukończenie szkół  pomaturalnych  państwowych  czy  niepaństwowych, niezależnie 
od realizowanych planów i programów nauczania, podczas rekrutacji na studia niestacjonarne 
drugiego stopnia ,  nie jest brane pod uwagę. 
         
 3.  O przyjęcie  na  I  rok  studiów menedżerskich  MBA  mogą  się ubiegać osoby 
legitymujące się  dyplomem magisterskim ukończenia  dowolnych  studiów  wyższych lub 
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub licencjata / inżyniera) nadanym  na 
kierunku studiów ekonomicznych i mające minimum dwuletni staż zawodowy.   Zasadniczym  
elementem  postępowania  jest  wywiad kwalifikacyjny. 
 
Kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów mogą być przez komisję rekrutacyjną 
zobowiązani do zdania  (w ciągu 2 miesięcy od dnia rekrutacji) egzaminów uzupełniających.
          

 
§ 4 

 
             1. Postępowanie  kwalifikacyjne  przeprowadzają  wydziałowe  komisje  rekrutacyjne       
powołane przez dziekanów.  
 
             2.  Przewodniczącym  komisji  wydziałowej  jest wyznaczony  przez  dziekana 
pracownik  naukowo-dydaktyczny  albo dydaktyczny, co najmniej ze stopniem doktora. 
 
             3.  Do  zadań  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  należy  w  szczególności: 
     

 - kompletowanie dokumentów kandydatów, 
             - stawianie wniosków, na podstawie dokumentów, o dopuszczeniu kandydatów  
      do postępowania kwalifikacyjnego, 
             - zawiadamianie kandydatów o terminie rekrutacji na studia, 
             - przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 
             - zawiadamianie kandydatów o wynikach tego postępowania, 
             - podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia w ramach 90% limitu miejsc. 

 



 
 

 
-   4   - 

 
 

4. Od    decyzji    Wydziałowej    Komisji    Rekrutacyjnej    służy    kandydatowi  
odwołanie  do   Uczelnianej   Komisji   Rekrutacyjnej.  
Podstawą odwołania od decyzji WKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków        
i  trybu  rekrutacji  na  studia. 
Procedurę odwołań określi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 
 
               5.  Rektor  powołuje  Uczelnianą  Komisję Rekrutacyjną  w  składzie  określonym  
przez  statut uczelni. 
 

    6.  Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 

      -  koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych, 
      -  ustalanie harmonogramu rekrutacji na studia, 
      -  rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji  komisji wydziałowych  i  podejmowanie 
          odpowiednich  wniosków (z upoważnienia JM Rektora) w sprawie  przyjęcia  na 
          studia w ramach 10%  limitu  miejsc. 
       

§ 5 
 
               1.  Kandydat  może otrzymać  zaświadczenie  o  sumie  punktów uzyskanych                   
w wyniku  postępowania kwalifikacyjnego.       
  

                                                       § 6 
 
 1. Kandydaci,  którzy  ukończyli   szkołę  średnią za  granicą, mogą ubiegać się         
o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,  jeżeli  posiadane  przez nich 
świadectwo dojrzałości  uprawnia  do podjęcia studiów wyższych w Polsce.  Niezbędne jest  
potwierdzenie  ekwiwalencji zagranicznego świadectwa dojrzałości z  polskim  świadectwem.  
Powyższe  nie  dotyczy  świadectwa  dojrzałości  „matury międzynarodowej”. 

 
2.    Gdy  świadectwo,  o którym  mowa  w p. 1,  nie  może  być  dostarczone              

w terminie ze  względu  na  odmienną organizację roku szkolnego lub z podobnych przyczyn, 
Wydziałowa  Komisja Rekrutacyjna może pozwolić na warunkowe przystąpienie do 
postępowania kwalifikacyjnego.  W takim wypadku  złożenie świadectwa spełniającego 
warunki p. 1 musi nastąpić do 30 lipca  co stanowi warunek  ważności postępowania 
kwalifikacyjnego, a przed terminem  postępowania kwalifikacyjnego  należy  dostarczyć  
zaświadczenie  szkoły  o zdaniu  egzaminu  maturalnego z wykazem ocen potwierdzonym 
przez dyrektora szkoły. 
    
 3. Kandydatów na studia, wymienionych w §6, obowiązuje postępowanie  
kwalifikacyjne  według  zasad  podanych  w  niniejszej  uchwale. 
 
 4.  Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” mają obowiązek dostarczyć 
świadectwo dojrzałości  do 15 września, a przed terminem postępowania kwalifikacyjnego 
zaświadczenie o zdaniu egzaminu dojrzałości z wykazem ocen potwierdzonym przez 
dyrektora  szkoły.  
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 5.  Jeżeli dostarczenie wykazów ocen, o których mowa w pkt. 2 i 4 nie jest możliwe 
Uczelniana  Komisja  Rekrutacyjna może dokonać odrębnego postępowania kwalifikacyjnego         
w miesiącu wrześniu, uwzględniając wysokość punktów rekrutacyjnych, niezbędnych do 
podjęcia studiów na danym wydziale, wynikającą z rekrutacji w miesiącu lipcu. 
 

§ 7 
 
 Formy i warunki  przyjmowania na studia kandydatów z krajów Unii Europejskiej 
oraz innych osób nie będących obywatelami polskimi  określają  odrębne  przepisy. 
 

§ 8 
 
 1.  Dokumenty  od  kandydatów  na  studia  (z wyjątkiem studiów drugiego stopnia 
Wydziału IE  oraz studiów MBA)  przyjmuje  się  w dwóch etapach: 
 
 - przed  postępowaniem  kwalifikacyjnym  kandydat  składa  podanie  (formularz  
dostępny  w siedzibie WKR),  kserokopię  świadectwa dojrzałości i dowodu osobistego   oraz 
okazuje dowód opłaty i świadectwo dojrzałości w oryginale (kandydat na studia drugiego 
stopnia okazuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dostarcza indeks) co 
upoważnia do  warunkowego przyjęcia, 
 
 - po ogłoszeniu list przyjętych warunkowo osoby umieszczone na tych listach składają 
w dziekanatach, w terminie wyznaczonym przez komisję, nie dłuższym niż 10 dni, komplet   
dokumentów  wymienionych w następnych punktach; złożenie tych dokumentów  stanowi 
warunek ostatecznego przyjęcia na studia. 
 
      2.  Od  kandydatów  na  I  rok   studiów  stacjonarnych i  niestacjonarnych pierwszego 
stopnia  są wymagane następujące dokumenty: 
 
     1)  podanie napisane na ustalonym formularzu, zawierającym również kwestionariusz 
          kandydata oraz życiorys, 
     2)  świadectwo dojrzałości w oryginale, 

2) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość  podjęcia studiów na wybranym               
kierunku,***) 

     4)  cztery fotografie (wymiar 35 x 45 mm) bez nakrycia głowy, 
     5)  odpis lub kserokopia dowodu osobistego. 
 
 3. Od kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia          
wymagane  są  następujące dokumenty: 
 
     1)   podanie, 
     2)  życiorys,       
     3)  świadectwo dojrzałości w oryginale (do wglądu), 
     4)  oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

5) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym  
      kierunku,***)

     6)  cztery fotografie (wymiar 35 x 45 mm) bez nakrycia głowy, 
     7)  odpis lub kserokopia dowodu osobistego, 

8) indeks ze studiów I stopnia, 
9) wyciąg z dokumentacji przebiegu studiów.  
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4. Od kandydatów  na  I  rok  studiów  menedżerskich MBA 
wymagane  są  następujące dokumenty: 

 
     1)  podanie, 
     2)  życiorys, 
     3)  świadectwo dojrzałości w oryginale, 

3) oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia ,    
4) orzeczenie  lekarskie stwierdzające  możliwość  podjęcia  studiów  na wybranym 
      kierunku,***)

     6)  cztery fotografie (wymiar 35 x 45 mm) bez nakrycia głowy, 
     7)  odpis lub kserokopia dowodu osobistego , 
     8)  dokumenty potwierdzające staż zawodowy. 
 
 

§ 9 
 
 Kandydat,  który  został  przyjęty  na  studia  niestacjonarne  drugiego  stopnia , 
zostanie dopuszczony do ich podjęcia po uiszczeniu  w wyznaczonym terminie wymaganej 
opłaty za zajęcia dydaktyczne. Za każdy przedmiot stanowiący różnicę programową zostanie 
wyznaczona opłata dodatkowa. Nieuiszczenie którejkolwiek z opłat w terminie będzie 
traktowane jako rezygnacja ze studiów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***) Orzeczenie lekarskie określone w Rozporządzeniu MZiOS z 15.09.1997 r. w sprawie 
badań lekarskich kandydatów.....(wg wzoru z załącznika 3). Skierowania na badania będą 
dostępne w dziekanatach i wydawane osobom  warunkowo przyjętym.  
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