Zasady rekrutacji na studia równoległe i w trybie przeniesienia z innych szkół
wyższych w roku akademickim 2009/2010
I. Metryczka kierunku
NAZWA
JEDNOSTKI
REKRUTUJĄCEJ

Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów:

Finanse, bankowość i rachunkowość*, specjalność European
Finance and Banking; Ekonomia, specjalność International
Economics; Ekonomia, specjalność Development Economics
* przy założeniu, że zostanie uzyskana zgoda MNiSW na utworzenie
kierunku unikatowego, w przeciwnym razie specjalność ta będzie
prowadzona w ramach kierunku Finanse i rachunkowość.

Rodzaj studiów:
Forma studiów:
Czas trwania:
Limit - studia
równoległe:
Limit przeniesienia:
Rodzaj dyplomu
oraz tytuł, który
kandydaci
uzyskują po
ukończeniu
kierunku:

Drugiego stopnia
Stacjonarne, tylko w przypadku Development Economics
stacjonarne i niestacjonarne
2
10 łącznie dla wszystkich 3 specjalności
10 łącznie dla wszystkich 3 specjalności
Magister: Finanse, bankowość i rachunkowość*, specjalność
European Finance and Banking; Ekonomia, specjalność International
Economics; Ekonomia, specjalność Development Economics
* przy założeniu, że zostanie uzyskana zgoda MNiSW na utworzenie
kierunku unikatowego, w przeciwnym razie specjalność ta będzie
prowadzona w ramach kierunku Finanse i rachunkowość.

II. Opis postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe
Limit miejsc na studia stacjonarne (a w przypadku Development Economics na studia stacjonarne i
niestacjonarne) równoległe II stopnia wynosi łącznie 10. Termin składania wniosków upływa 15
września przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
Przy ustalaniu rankingu brana jest pod uwagę: średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata,
średnia ocen z przedmiotów matematycznych i dotychczasowe dokonania kandydata wskazujące na
jego zainteresowania studiami na WNE, np. wcześniejsze zaliczenie wybranych przedmiotów z
programu studiów.

III. Opis postępowania rekrutacyjnego na studia w trybie przeniesienia z innych szkół
wyższych
Przeniesienie jest możliwe po zaliczeniu przynajmniej jednego roku na uczelni, z której student się
przenosi.
Limit miejsc na studia stacjonarne (a w przypadku Development Economics na studia stacjonarne i
niestacjonarne) z przeniesienia wynosi łącznie 10. Termin składania wniosków upływa 15 września
przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
Przy ustalaniu rankingu brana jest pod uwagę: średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata,
przy czym nie może być ona niższa niż 4.0, średnia ocen z przedmiotów matematycznych i
dotychczasowe dokonania kandydata wskazujące na jego zainteresowania studiami na WNE, np.
wcześniejsze zaliczenie wybranych przedmiotów z programu studiów.
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IV. Informacja o odpłatności za studia
Studia są odpłatne jako studia w języku obcym.
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