
 

Wymagania wstępne dla kandydatów 
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Ekonomia 

rozpoczynające się w roku akademickim 2017/18 
 

(na podstawie Uchwały nr 179 (3 kadencji)/2016 Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 
 

 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Ekonomia 

powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia. 
·   na kierunku Ekonomia (kierunek zgodny);  
· na innych pokrewnych kierunkach studiów, które gwarantują osiągnięcie co najmniej 70% 
zakładanych efektów kształcenia określonych w uchwale Senatu dla kierunku Ekonomia 
studiów I stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (dalej 
wymienione w uchwale); 
· na innych kierunkach (niepokrewnych).  

 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 

społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia.  
 

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II 
stopnia na kierunku Ekonomia odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z 
podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz 
wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym - na podstawie 
obowiązującej Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
25 maja 2016 r.  w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne 
studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018:  

-75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów II 
stopnia (absolwenci Ekonomii),  

-uzupełnienie w/w limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub 
rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla kierunku studiów Ekonomia I 
stopnia 

-kwalifikacja na podstawie egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w 
przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów II stopnia 
(Ekonomia I stopnia) ,  

-dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli 
kandydat osiągnął na innym kierunku studiów co najmniej 70% zakładanych efektów 
kształcenia dla kierunku Ekonomia studiów I stopnia prowadzonych w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. 

 
Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP określiła kierunki studiów, których 

ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów II stopnia w powyższym trybie. Rada 
Wydziału uchwałą nr 179 w dniu 20 czerwca 2016 ustaliła, iż są to następujące kierunki 
studiów pierwszego stopnia:   



- Finanse i Rachunkowość,  
- Zarządzanie, 
- Polityka Społeczna,  
- Towaroznawstwo,  
- Gospodarka Przestrzenna, 
- Informatyka i Ekonometria, 
- Logistyka,  
- Stosunki Międzynarodowe,  
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.  
- ew.  inne kierunki studiów I stopnia, gdy zachodzi co najmniej 70% zgodność 

pomiędzy uzyskanymi na tych kierunkach studiów efektami kształcenia a efektami 
kształcenia określonymi dla kierunku Ekonomia na studiach I stopnia w UP w Poznaniu.  

 
Zakres egzaminu, testu lub rozmowy weryfikujących uzyskane na studiach I stopnia 

efekty kształcenia, obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie nabywa 
absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, który ukończył studia na 
Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (efekty 
kształcenia zawarte w Uchwale nr 91/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 25 września 2013 r. ).  

Informacje na temat efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku studiów 
Ekonomia są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Na 
stronie WES znajduje się również wykaz pytań na egzamin dyplomowy licencjacki na 
kierunku Ekonomia, który stanowi podstawę egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnych na 
studia II stopnia na kierunku Ekonomia.  

 
Kandydat, który skorzysta z prawa do potwierdzenia efektów uczenia się, będzie podlegał 

określonemu przez Uczelnię formalnemu procesowi weryfikacji posiadanych efektów uczenia się, 
mającemu na celu przyjęcie na studia.  
 

 

 

 

 

 

 


