
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Harmonogram rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia  

w roku akademickim 2019/2020 

W rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia mogą wziąć udział kandydaci, których obrona pracy 

dyplomowej odbędzie się do 19.07.2019 r. 

I. 30.04.2019 r. do 07.07.2019 r. do godz. 23:59  – termin elektronicznej rejestracji 
zgłoszeń rekrutacyjnych Kandydatów. 

 
W tym terminie:  

 Utwórz konto kandydata na stronie rekrutacji 
 

 Uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie. 
 

 Wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty. 
 

 Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na 

indywidualne konto rozliczeniowe, wskazane w systemie. Opłata rekrutacyjna nie 

podlega zwrotowi. 

 
Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w 
ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków pod warunkiem, 
że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę 
rekrutacyjną i przystąpi do egzaminu. 
 

II. 08.07.2019, do godz.18:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji na 75% limitu miejsc na 
poszczególnych kierunkach studiów zarezerwowanych przez Dziekana dla najlepszych 
absolwentów UE we Wrocławiu  pod względem średniej ocen z semestrów 1-5 studiów 
pierwszego stopnia tego samego kierunku (informacja w formie komunikatów na 
indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów) oraz ogłoszenie listy Kandydatów 
zakwalifikowanych do egzaminu kwalifikacyjnego - informacja na indywidualnym koncie 
rekrutacyjnym (miejsce i termin egzaminu). 
 

III. 09.07.2019  - 24.07.2019 r. do godz. 15:00 – termin składania kompletu dokumentów 
przez Kandydatów, zakwalifikowanych na podstawie średniej ocen. Uwaga: Niezbędne 
jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Jeżeli kandydat 
nie otrzymał jeszcze odpisu dyplomu, to składa w tym terminie zaświadczenia o ukończeniu 
studiów. W tym przypadku jednak warunkiem wpisu na listę przyjętych na pierwszy rok 
studiów drugiego stopnia jest dostarczenie odpisu ukończenia studiów nie później niż do 
23 sierpnia 2019 roku.  
 

IV. Egzamin kwalifikacyjny 

 
1. 10.07.2019 r. – egzamin (Kandydat zakwalifikowany na egzamin zobowiązany jest 

wziąć w nim udział we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. 
Nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z 
rezygnacją Kandydata z rekrutacji na II stopień studiów. 



 Kandydatów na kierunki prowadzone w języku angielskim, których średnia ocen nie 
kwalifikuje do przyjęcia na zasadach określonych w pkt .II (bez egzaminu) obowiązuje: 
 
a) egzamin, o którym mowa powyżej, w języku angielskim, obejmujący zakres treści 

programowych związanych z kierunkowymi efektami kształcenia studiów na 
poziomie pierwszego stopnia na tym samym kierunku, 
 

 b) test weryfikujący poziom znajomości języka angielskiego. Z testu mogą być 
zwolnione osoby posiadające certyfikaty potwierdzające znajomość języka 
angielskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według 
„Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 
assessment (CEFR) –Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, 
nauczanie, ocenianie (ESOKJ)” lub certyfikat wydany przez Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego lub 
osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii 
angielskiej bądź dyplomem lub świadectwem innej szkoły, przynajmniej średniej, w 
której językiem wykładowym był język angielski.  
 

2. do 15.07.2019 r. do godz. 15:00 – ogłoszenie progów punktowych kwalifikujących 
Kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (po egzaminie). 

 
V. 16.07.2019 r.  do 24.07.2019 godz. 15:00 – termin składania kompletu dokumentów przez 

Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok po egzaminie kwalifikacyjnym. 
Uwaga: Niezbędne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego 
stopnia. Jeżeli kandydat nie otrzymał jeszcze odpisu dyplomu, to składa w tym terminie 
zaświadczenia o ukończeniu studiów. W tym przypadku jednak warunkiem wpisu na listę 
przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia jest dostarczenie odpisu ukończenia 
studiów nie później niż do 23 sierpnia 2019 roku.  

 
VI. 26.07.2019 r. do godz. 16:00 – zatwierdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia i ogłoszenie jej w formie 
komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów.  

VII. 23.08.2019 r. godz.15:00 – zakończenie przyjmowania odpisów dyplomów od kandydatów 
na studia II stopnia. Zatwierdzenie listy przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia. 
KONIEC REKRUTACJI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


