Uchwała nr 5/2015
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w sprawie
zasad i limitów rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.
z dnia 14 stycznia 2015 roku
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zasad i limitów rekrutacji na studia
w roku akademickim 2015/2016.

Załącznik nr 1.
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WNE UW
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
I. Studia pierwszego stopnia
1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość;

Informatyka i Ekonometria
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z maturą zagraniczną studiujący na warunkach
obywateli RP): 220
z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP) / stypendyści
Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE UW):
20/20
w trybie przeniesienia / studia równoległe: 10/10
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20
Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: Ekonomia (w tym specjalności
Ekonomia Przedsiębiorstwa, Ekonomia Międzynarodowa); Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (w
tym specjalność Finanse Publiczne i Podatki) oraz Informatyka i Ekonometria. Po pierwszym roku
następuje wybór konkretnego kierunku i specjalności studiów.
Ekonomia, specjalność Ekonomia Międzynarodowa
Ekonomia, specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, specjalność Finanse Publiczne i Podatki
Informatyka i Ekonometria

2. Zasady kwalifikacji
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania w rekrutacji na zasadach
ogólnych (punkty 1-4): 30
1) Kandydaci z nową maturą (od 2005)
Język polski
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

2) Kandydaci ze starą maturą
Kwalifikacja na zasadach ogólnych
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3) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka

Język polski
albo język A1 z grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
4) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka

Język polski
albo język L1*
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
5) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)
Nie przewiduje się dla kandydatów w rekrutacji ogólnej punkty 1-4.

6) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Zasady kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub
egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.
• stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach obywateli polskich, jak
i studiujący na innych warunkach):
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
- I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci
posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia
rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające
inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości
języka polskiego.
Forma egzaminu: ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w
zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego w języku polskim oraz formułowanie
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.
- II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty
rankingowe oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów: język oryginalny
matury (waga 5%), matematyka (waga 80%), język obcy nowożytny (inny niż język
oryginalny matury, waga 15%). Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując
kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak wyniku matury = 0 pkt.
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Uwaga: Jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia stacjonarne dla kandydatów
studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla kandydatów studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w
ramach limitu ogólnego.
7) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
• Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu
UW z dnia 21 maja 2014.
• Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym
otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
8) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
O studia równoległe mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych studiach UW ukończyli
przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych, natomiast o
podjęcie studiów w trybie przeniesienia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych uczelniach
lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli przynajmniej I rok studiów I stopnia,
inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych. Ustala się listę rankingową, będącą podstawą
przyjęć odrębnie dla studiów równoległych i studiów w trybie przeniesienia. Przy ustalaniu
rankingu brane są pod uwagę:
a)
uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat
na studia WNE (wystawia się jedną z ocen: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora, 0,1 jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w
pozostałych przypadkach),
b)
średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa
niż 4 (waga 0,3),
c)
wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen z przedmiotów z programu I roku
studiów I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3),
d)
dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list
motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od
nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych
studiów (waga 0,1).
9) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że w rekrutacji
otwartej próg ten nie będzie niższy niż 30pkt.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli
polskich są bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z maturą zagraniczną studiujący na warunkach
obywateli RP): 75
z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP) / stypendyści
Rządu RP: 5 / NIE DOTYCZY
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady kwalifikacji
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania w rekrutacji na zasadach
ogólnych (punkty 1-4): 30
1.

Kandydaci z nową maturą (od 2005)

Język polski
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny
do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 30%

waga = 35%

waga = 35%

2. Kandydaci ze starą maturą
Kwalifikacja na zasadach ogólnych
3.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Język polski
albo język A1 z grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Język obcy nowożytny
do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1
waga = 30%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
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4.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Język polski
albo język L1*
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny
do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 30%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

5.

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Nie przewiduje się dla kandydatów w rekrutacji ogólnej punkty 1-4.

6. Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Zasady kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub
egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
- I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci
posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia
rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające
inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości
języka polskiego.
Forma egzaminu: ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w
zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego w języku polskim oraz formułowanie
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.
- II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty
rankingowe oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów: język oryginalny
matury (waga 30%), matematyka (waga 35%), język obcy nowożytny do wyboru z: j.
angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski (inny niż język
oryginalny matury, waga 35%). Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując
kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak wyniku matury = 0 pkt.
Uwaga. Jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia stacjonarne dla kandydatów
studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla kandydatów studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w
ramach limitu ogólnego.
7. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z
dnia 21 maja 2014.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
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międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
8. Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.
9. Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że w rekrutacji
otwartej próg ten nie będzie niższy niż 30pkt.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli
polskich są bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z maturą zagraniczną studiujący na warunkach
obywateli RP): 50
z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP) / stypendyści
Rządu RP: 5 / NIE DOTYCZY
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady kwalifikacji
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania w rekrutacji na zasadach
ogólnych (punkty 1-4): 30
1.

Kandydaci z nową maturą (od 2005)

Język polski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

do wyboru z:
j. angielski, j. Francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot nieobowiązkowy
Matematyka
Dowolny przedmiot
do wyboru włącznie
z matematyką,
językiem polskim
i językiem obcym
P. rozszerzony x 1
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

2. Kandydaci ze starą maturą
Kwalifikacja na zasadach ogólnych
3.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Język polski
albo język A1 z
grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j.
niemiecki, j. hiszpański, j.
włoski, j. rosyjski

Przedmiot nieobowiązkowy
Matematyka
Dowolny przedmiot
do wyboru włącznie
z matematyką,
językiem polskim
i językiem obcym
P. wyższy (HL) x 1 P. wyższy (HL) x 1
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P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1
waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

4.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Język polski
albo język L1*

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot nieobowiązkowy
Matematyka
Dowolny przedmiot
do wyboru włącznie
z matematyką,
językiem polskim
i językiem obcym
P. rozszerzony x 1
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

5. Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)
Jednostka nie przewiduje dodatkowego egzaminu wstępnego.
6. Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Zasady kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub
egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
- I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci
posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia
rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające
inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości
języka polskiego.
Forma egzaminu: ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w
zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego w języku polskim oraz formułowanie
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.
- II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty
rankingowe oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów: język oryginalny
matury (waga 10%), matematyka (waga 10%), język obcy nowożytny do wyboru z: j.
angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski (inny niż język
oryginalny matury, waga 10%), matematyka* (waga 50%), dowolny przedmiot do wyboru
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włącznie z matematyką, językiem polskim, językiem obcym* (waga 20%). Wyniki matury są
wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do
najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami
przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby,
począwszy od 1. Brak wyniku matury = 0 pkt. *O ile system szkolnictwa w danym kraju
przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym (niższym) i
rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do wyboru
brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
Uwaga. Jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia stacjonarne dla kandydatów
studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla kandydatów studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w
ramach limitu ogólnego.
7. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z
dnia 21 maja 2014.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
8. Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.
9. Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że w rekrutacji
otwartej próg ten nie będzie niższy niż 30pkt.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli
polskich są bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Ekonomia; Finanse, Inwestycje i Rachunkowość;

Informatyka i Ekonometria
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z maturą zagraniczną studiujący na warunkach
obywateli RP): 210
z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP) / stypendyści
Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE UW):
20/20
w trybie przeniesienia / studia równoległe: 10/10
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20
Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: Ekonomia (w tym specjalności
Ekonomia Przedsiębiorstwa, Ekonomia Międzynarodowa); Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (w
tym specjalność Finanse Publiczne i Podatki) oraz Informatyka i Ekonometria. Po pierwszym roku
następuje wybór konkretnego kierunku i specjalności studiów.
Ekonomia, specjalność Ekonomia Międzynarodowa
Ekonomia, specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, specjalność Finanse Publiczne i Podatki
Informatyka i Ekonometria

2. Zasady kwalifikacji
1.

Kandydaci z nową maturą (od 2005)

Język polski
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

2.

Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych

3.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka

Język polski
albo język A1 z grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
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4.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka

Język polski
albo język L1*
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
5.

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Nie przewiduje się dla kandydatów w rekrutacji ogólnej punkty 1-4.

6. Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Zasady kwalifikacji:
• stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach obywateli polskich, jak
i studiujący na innych warunkach):
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub
egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
- I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci
posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia
rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające
inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości
języka polskiego.
Forma egzaminu: ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w
zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego w języku polskim oraz formułowanie
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.
- II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty
rankingowe oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów: język oryginalny
matury (waga 5%), matematyka (waga 80%), język obcy nowożytny (inny niż język
oryginalny matury, waga 15%). Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując
kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak wyniku matury = 0 pkt.
Uwaga: Jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia niestacjonarne dla kandydatów
studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla kandydatów studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w
ramach limitu ogólnego.
7. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z
dnia 21 maja 2014.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
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organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
8.

Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
O studia równoległe mogą ubiegać się kandydaci, którzy na innych studiach UW ukończyli
przynajmniej I rok studiów I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych,
natomiast o podjęcie studiów w trybie przeniesienia mogą ubiegać się kandydaci, którzy na
innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów UW ukończyli przynajmniej I rok studiów
I stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych. Ustala się listę rankingową, będącą
podstawą przyjęć odrębnie dla studiów równoległych i studiów w trybie przeniesienia. Przy
ustalaniu rankingu brane są pod uwagę:
a)
uprawnienia do nadawania stopni naukowych w jednostce, w której studiował kandydat
na studia WNE (wystawia się jedną z ocen: 0,3, jeśli jednostka posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego, 0,2, jeśli jednostka posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora, 0,1 jeśli w jednostce przyznaje się stopień magistra, 0 w
pozostałych przypadkach),
b)
średnia z dotychczasowego toku studiów kandydata, przy czym nie może być ona niższa
niż 4 (waga 0,3),
c)
wymiar zajęć (w punktach ECTS) i średnia ocen przedmiotów z programu I roku studiów
I stopnia w języku polskim WNE (waga 0,3),
d)
dotychczasowe dokonania i okoliczności ubiegania się o studia na WNE, w tym: list
motywacyjny, opinia władz jednostki, w której kandydat studiuje, list rekomendacyjny od
nauczyciela akademickiego, który miał kontakt z kandydatem podczas wcześniejszych
studiów (waga 0,1).

9. Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia są płatne.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Finance, Investments and Accounting (Finanse, Inwestycje i

Rachunkowość), specjalność: Finance and International Investment
Studia w języku angielskim
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (płatne)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z maturą zagraniczną studiujący na warunkach
obywateli RP): 80
z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP) / stypendyści
Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE UW): 40 /
5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady kwalifikacji
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania w rekrutacji na zasadach
ogólnych (punkty 1-4): 30
1.

Kandydaci z nową maturą (2005 – 2013)

Język polski
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy nowożytny
P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

2.

Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych

3.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka

Język polski
albo język A1 z grupy 1*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
4.

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Język polski
albo język L1*
P. podstawowy x 0.6
albo

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
P. podstawowy x 0.6
albo

Język obcy nowożytny
P. podstawowy x 0.6
albo
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P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 80%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
5.

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Nie przewiduje się dla kandydatów w rekrutacji ogólnej punkty 1-4.

6. Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Zasady kwalifikacji:
• stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z maturą zagraniczną (studiujący na warunkach obywateli polskich, jak
i studiujący na innych warunkach):
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub
egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.
Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankingowe oblicza
się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów: język oryginalny matury (waga 5%),
matematyka (waga 80%), język obcy nowożytny (inny niż język oryginalny matury, waga 15%).
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez
kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych
literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby,
począwszy od 1. Brak wyniku matury = 0 pkt.
Uwaga: Jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia stacjonarne dla kandydatów
studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla kandydatów studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w
ramach limitu ogólnego.
7.
Potwierdzenie znajomości języka angielskiego
Wszyscy kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim
certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej
lub na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co
najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC - co
najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co
najmniej 180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"),
TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO. W szczególnych wypadkach Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna może uwzględnić inne przedłożone przez Kandydata zaświadczenie.
8. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego zgodnie z uchwałą nr 240 Senatu UW z
dnia 21 maja 2014.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
9.

Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

10. Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że w rekrutacji
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otwartej próg ten nie będzie niższy niż 30pkt.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych kandydatów w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na
I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu
rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na I roku w
wysokości 100% czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w
odrębnym dokumencie.
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II. Studia drugiego stopnia
1. Ogólne dane

Ekonomia (specjalności: Ekonomia Międzynarodowa,
Ekonomia Przedsiębiorstwa)
Kierunek

studiów:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 85, w tym
I lista rankingowa: 70
II lista rankingowa: 10
III lista rankingowa: 5
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 10
I lista rankingowa: 6
II lista rankingowa: 3
III lista rankingowa: 1
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
danej specjalności: 20
Studia II stopnia na kierunku Ekonomia są prowadzone na dwóch specjalnościach:
Ekonomia, specjalność Ekonomia Międzynarodowa
Ekonomia, specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych
b) Suplementu do dyplomu
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą
przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o
zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium
Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia
w ramach 3. listy rankingowej)
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach
kształcenia kandydata.
3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.
4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
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nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których
dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą
się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku
tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen
całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie
do dyplomu.
7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej
otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie
złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć
indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do
uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).
8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o
studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z
dostarczonymi dokumentami.
9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie
według listy drugiej i pierwszej.
10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy,
kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.
11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy
pierwszej.
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Mikroekonomia

90

390

Makroekonomia

90

MSE lub Teoria Wymiany

90

Uwagi

bez Makroekonomii Gospodarki
Otwartej
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Międzynarodowej lub Makroekonomia
Gospodarki Otwartej
Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

360

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

750

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Fizyka

60

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

Uwagi

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy
trzeciej) otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli
polskich są bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (w tym specjalność

Finanse Publiczne i Podatki)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 120, w tym
I lista rankingowa: 100
II lista rankingowa: 15
III lista rankingowa: 5
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 10
I lista rankingowa: 6
II lista rankingowa: 3
III lista rankingowa: 1
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20
Studia II stopnia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość są prowadzone na:
kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość;
kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (specjalność Finanse Publiczne i Podatki).

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych
b) Suplementu do dyplomu
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą
przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o
zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium
Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia
w ramach 3. listy rankingowej)
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach
kształcenia kandydata.
3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.
4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
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b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których
dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą
się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku
tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen
całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie
do dyplomu.
7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej
otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie
złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć
indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do
uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).
8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o
studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z
dostarczonymi dokumentami.
9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie
według listy drugiej i pierwszej.
10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy,
kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.
11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy
pierwszej.
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Mikroekonomia

90

390

Makroekonomia

90

MSE lub Teoria Wymiany
Międzynarodowej lub Makroekonomia
Gospodarki Otwartej

90

Uwagi

bez Makroekonomii Gospodarki
Otwartej

20

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

360

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

750

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Fizyka

60

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

Uwagi

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy
trzeciej) otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli
polskich są bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 75, w tym
I lista rankingowa: 50
II lista rankingowa: 20
III lista rankingowa: 5
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 5
I lista rankingowa: 2
II lista rankingowa: 2
III lista rankingowa: 1
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na
studia na WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych
b) Suplementu do dyplomu
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą
przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o
zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium
Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia
w ramach 3. listy rankingowej)
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach
kształcenia kandydata.
3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.
4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
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będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których
dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą
się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku
tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen
całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie
do dyplomu.
7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej
otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie
złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć
indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do
uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).
8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o
studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z
dostarczonymi dokumentami.
9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie
według listy drugiej i pierwszej.
10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy,
kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.
11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy
pierwszej.
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Mikroekonomia

90

390

Makroekonomia

90

MSE lub Teoria Wymiany
Międzynarodowej lub Makroekonomia
Gospodarki Otwartej

90

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Statystyka matematyczna

45

Uwagi

bez Makroekonomii Gospodarki
Otwartej

360

nie jest równoważna statystyka lub
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statystyka opisowa
Ekonometria

45

RAZEM

0

750

TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

750

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Fizyka

60

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

Uwagi

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy
trzeciej) otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli
polskich są bezpłatne. Warunki odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców studiujących na
innych zasadach niż obywatele polscy reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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1. Ogólne dane

Ekonomia (specjalności: Ekonomia Międzynarodowa,
Ekonomia Przedsiębiorstwa)
Kierunek

studiów:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 60, w tym
I lista rankingowa: 45
II lista rankingowa: 10
III lista rankingowa: 5
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 5
I lista rankingowa: 2
II lista rankingowa: 2
III lista rankingowa: 1
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
danej specjalności: 20
Studia II stopnia na kierunku Ekonomia są prowadzone na dwóch specjalnościach:
Ekonomia, specjalność Ekonomia Międzynarodowa
Ekonomia, specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych
b) Suplementu do dyplomu
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą
przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o
zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium
Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia
w ramach 3. listy rankingowej)
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach
kształcenia kandydata.
3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.
4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
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b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których
dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą
się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku
tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen
całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie
do dyplomu.
7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej
otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie
złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć
indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do
uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).
8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o
studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z
dostarczonymi dokumentami.
9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie
według listy drugiej i pierwszej.
10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy,
kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.
11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy
pierwszej.
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Mikroekonomia

90

390

Makroekonomia

90

MSE lub Teoria Wymiany
Międzynarodowej lub Makroekonomia
Gospodarki Otwartej

90

Uwagi

bez Makroekonomii Gospodarki
Otwartej
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Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

360

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

750

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Fizyka

60

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

Uwagi

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy
trzeciej) otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia są płatne.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (w tym specjalność

Finanse Publiczne i Podatki)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 90, w tym
I lista rankingowa: 75
II lista rankingowa: 10
III lista rankingowa: 5
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 5
I lista rankingowa: 2
II lista rankingowa: 2
III lista rankingowa: 1
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20
Studia II stopnia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość są prowadzone na:
kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość;
kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (specjalność Finanse Publiczne i Podatki).

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych
b) Suplementu do dyplomu
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą
przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o
zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium
Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia
w ramach 3. listy rankingowej)
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach
kształcenia kandydata.
3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.
4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
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b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których
dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą
się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku
tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen
całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie
do dyplomu.
7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej
otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie
złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć
indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do
uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).
8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o
studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z
dostarczonymi dokumentami.
9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie
według listy drugiej i pierwszej.
10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy,
kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.
11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy
pierwszej.
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Mikroekonomia

90

390

Makroekonomia

90

MSE lub Teoria Wymiany
Międzynarodowej lub Makroekonomia
Gospodarki Otwartej

90

Uwagi

bez Makroekonomii Gospodarki
Otwartej
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Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

360

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

750

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Fizyka

60

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

Uwagi

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy
trzeciej) otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia są płatne.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 50, w tym
I lista rankingowa: 35
II lista rankingowa: 10
III lista rankingowa: 5
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 5
I lista rankingowa: 2
II lista rankingowa: 2
III lista rankingowa: 1
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub
równorzędnych
b) Suplementu do dyplomu
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą
przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o
zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium
Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegających się o studia
w ramach 3. listy rankingowej)
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach
kształcenia kandydata.
3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.
4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
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będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów
nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli),
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć,
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala
się 750 punktów,
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom
będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest
na podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok
studiów).
6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których
dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą
się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku
tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen
całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie
do dyplomu.
7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej
otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie
złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć
indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do
uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).
8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o
studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z
dostarczonymi dokumentami.
9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie
według listy drugiej i pierwszej.
10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy,
kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.
11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy
pierwszej.
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Mikroekonomia

90

390

Makroekonomia

90

MSE lub Teoria Wymiany
Międzynarodowej lub Makroekonomia
Gospodarki Otwartej

90

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Statystyka matematyczna

45

Uwagi

bez Makroekonomii Gospodarki
Otwartej

360

nie jest równoważna statystyka lub
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statystyka opisowa
Ekonometria

45

RAZEM

0

750

TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć
Przedmioty

Limit punktów
min

max

Analiza matematyczna, algebra liniowa
lub równoważne

150

750

Rachunek prawdopodobieństwa

45

Fizyka

60

Statystyka matematyczna

45

Ekonometria

45

RAZEM

0

Uwagi

nie jest równoważna statystyka lub
statystyka opisowa
750

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy
trzeciej) otrzymują osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy
osiągniętym w ramach międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez
zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia są płatne.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Ekonomia: (specjalizacja: Ekonomia Przedsiębiorczości)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 140
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 5
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady kwalifikacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera
lub równoważny.
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe mają pierwszeństwo w przyjęciu w ramach limitu miejsc
przed pozostałymi kandydatami.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia są płatne.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Economics (ekonomia), specjalność International Economics
Studia w języku angielskim
Profil: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (płatne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 30
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 25
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny.
2. Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim
certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole
średniej lub na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin
uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge
(FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz
TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co
najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również dyplomy ukończenia
NKJO.
3. Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od
pracowników naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora – wykładowców
znających kandydata osobiście.
4. Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący dotychczasowego przebiegu studiów
(suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów).
5. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się
jako średnią ważoną, na którą składają się:
• punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100pkt. (waga w
końcowym rankingu 10%);
• punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100pkt za
każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list);
• punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy
czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100pkt. (waga w końcowym
rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu
oraz uzyskaną ocenę.
6. Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100pkt.
7. Przedmioty punktowane w rekrutacji:
• mikroekonomia,
• makroekonomia,
• statystyka matematyczna,
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•
•
•
•

rachunek prawdopodobieństwa,
ekonometria,
analiza matematyczna,
międzynarodowe stosunki gospodarcze lub teoria handlu lub teoria wymiany
międzynarodowej.

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych kandydatów w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na
I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu
rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na I roku w
wysokości 100% czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w
odrębnym dokumencie.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Economics (ekonomia), specjalność Development Economics

(Ekonomia Rozwoju)
Studia w języku angielskim
Profil: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (płatne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 30
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 25
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 25

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny.
2. Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim
certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole
średniej lub na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin
uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge
(FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz
TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co
najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również dyplomy ukończenia
NKJO.
3. Kandydaci muszą przedstawić dwa listy rekomendacyjne od pracowników naukowych,
posiadających stopień co najmniej doktora – wykładowców znających kandydata osobiście.
4. Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny w postaci formularza aplikcyjnego, który
zawiera informacje opisujące poniższe zagadnienia:
a) The Admissions Committee is interested in your academic, professional and personal
development. List each significant position held, most recent first. Include in this listing the dates
(include month and year, and full-time or part-time), agency or firm, title, major responsibilities, and
name and title of your supervisor. Your current resume, providing it includes all of the above
information, is sufficient.
[Komisja Rekrutacyjna chciałaby poznać Twoje dotychczasowe doświadczenia akademickie, zawodowe i osobiste.
Proszę wymienić swoje wcześniejsze stanowiska (zaczynając od ostatnio zajmowanych). Proszę uwzględnić daty
(miesiąc i rok oraz informację o wymiarze czasu pracy), nazwę firmy, stanowisko, podstawowe obowiązki oraz dane
kontaktowe do przełożonego. Jeśli resume zawiera te informacje, Komisja Rekrutacyjna nie prosi o nic więcej.]
b) (Optional) If you have any concerns about your prior academic background or if you believe the
Admissions Committee may have concerns, please give a brief explanation of your performance in
college and its relation to your past and future career accomplishments.
[(Nieobowiązkowe) Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z wcześniej odbytymi zajęciami i obawiasz się, że Komisja
Rekrutacyjna może mieć zastrzeżenia dotyczące ewentualnych luk, wyjaśnij krótko te kwestie.]
c) Discuss your decision to choose development as your professional career. Also, explain how
developing your analytic skills relates to your career in development.
[Dlaczego wybierasz tematykę rozwojową jako kierunek rozwoju swojej kariery? W jaki sposób pozyskanie szerszych
umiejętności analitycznych przyczyni się do realizacji Twoich planów zawodowych?]
d) Describe an event or experience in which you exercised a significant decision-making,
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management, or leadership role.
[Opisz proszę zdarzenie lub doświadczenie, w którym miałeś/miałaś możliwość wykazać się umiejętnościami
zarządczymi albo zdolnościami przywódczymi.]
e) Analyze a (one!) public policy or public management problem related to international
development and propose recommendations.
[Przeanalizuj jeden (!) przykład polityki publicznej lub polityki z dziedziny zarządzania domeną publiczną, który byłby
powiązany z zagadnieniami rozwojowymi i zaproponuj rekomendacje.]
f) At least one college level course in microeconomics, macroeconomics and mathematics should
be completed before enrollment. Statistics and linear algebra are desirable, but not required. Explain
how you have met these requirements, or how you propose to meet them before enrolling in October.
Please include descriptions of mathematics courses you have taken, as well as descriptions of any
courses whose titles do not clearly indicate the content (e.g. Mathematics II or Advanced
Mathematics). Official descriptions copied from your college’s course catalogue are preferred.
[W toku kształcenia uniwersyteckiego, przed podjęciem studiów, należy mieć ukończony przynajmniej jeden semestr z
mikroekonomii, makroekonomii i matematyki. Zaliczenie statystki oraz algebry liniowej jest pożądane, choć
nieobowiązkowe. Wyjaśnij w jaki sposób spełniasz te kryteria, lub w jaki sposób zamierzasz zwiększyć swoją wiedzę w
tych tematach przed podjęciem studiów w październiku. Proszę uwzględnić w odpowiedzi opis przedmiotów
matematycznych, o ile ich tytuły nie wskazują jednoznacznie na zakres tematyczny. Wskazane jest odwołanie się do
oficjalnych programów tych przedmiotów.]

5. Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący dotychczasowego przebiegu studiów
(suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów).
6. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się
jako średnią ważoną (w oparciu o złożone przez kandydata dokumenty), na którą składają
się:
• punkty za list motywacyjny (formularz aplikacyjny), przy czym można uzyskać
maksymalnie 100pkt. (waga w końcowym rankingu 10%);
• punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100pkt za
każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list);
• punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy
czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 140pkt. (waga w końcowym
rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu
oraz uzyskaną ocenę.
7. Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100pkt.
8. Przedmioty punktowane w rekrutacji:
• mikroekonomia,
• makroekonomia,
• statystyka matematyczna i/lub ekonometria,
• matematyka (np. analiza matematyczna lub algebra liniowa),
• teoria lub ekonomia rozwoju.
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
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4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.
Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta nie później niż na dwa miesiące przed
rozpoczęciem roku akademickiego o ile liczba osób przyjętych przekroczy ustalony próg.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 1/6 (16%) najlepszych
kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z
opłat za studia na I roku w wysokości 70% czesnego. Do 5% najlepszych kandydatów w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na
I roku w wysokości 100% czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane
w odrębnym dokumencie.
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1. Ogólne dane
Kierunek studiów: Finance, Investment and Accounting (Finanse, inwestycje i

rachunkowość), specjalność Quantitative Finance
Studia w języku angielskim
Profil: ogólnoakademicki
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (płatne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc:
na zasadach ogólnych (w tym kandydaci z dyplomem zagranicznym studiujący na
warunkach obywateli RP): 30
z dyplomem zagranicznym (studiujący na warunkach innych niż obywatele RP): 25
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW): 5
w trybie przeniesienia / studia równoległe: NIE DOTYCZY
Minimalna liczba osób przyjętych (w rekrutacji otwartej) będąca warunkiem uruchomienia
studiów: 20

2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny.
2. Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim
certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole
średniej lub na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin
uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge
(FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz
TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co
najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również dyplomy ukończenia
NKJO.
3. Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od
pracowników naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora – wykładowców
znających kandydata osobiście.
4. Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący dotychczasowego przebiegu studiów
(suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów).
5. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się
jako średnią ważoną, na którą składają się:
• punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100pkt. (waga
w końcowym rankingu 10%);
• punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100pkt za
każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list);
• punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów,
przy czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100pkt. (waga w
końcowym rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z
przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.
6. Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100pkt.
7. Przedmioty punktowane w rekrutacji:
• mikroekonomia,
• makroekonomia,
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•
•
•
•
•

statystyka matematyczna
rachunek prawdopodobieństwa,
ekonometria,
analiza matematyczna,
finanse.

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują
osoby z udokumentowanym tytułem Mistrza Świata lub Mistrza Europy osiągniętym w ramach
międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez zarejestrowane federacje,
organizacje lub stowarzyszenia sportowe.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest posiadanie dyplomu uprawniającego do
podjęcia studiów II stopnia w Polsce.
• Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na
WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc;
• pozostali kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą kwalifikowani są na takich samych
zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesień oraz na studia równoległe.

5) Uwagi
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

3. Informacja o odpłatności za studia
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych kandydatów w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na
I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu
rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na I roku w
wysokości 100% czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w
odrębnym dokumencie.
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Załącznik 2. Limity rekrutacji na studia WNE UW w roku 2015-2016
Studia I stopnia
STUDIA

Kandydaci
z maturą polską, europejską
studiujący na innych
(EB), międzynarodową (IB)
zasadach niż
lub zagraniczną (studiujący na
obywatele polscy
zasadach obywateli polskich)**

W trybie
przeniesień
i studiów
równoległych

RAZEM

Zmiany w stos.
do roku ub.

280

+20

80
55

+5
+5

Prowadzone po polsku
Stacjonarne
Ekonomia*
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość*
Informatyka i Ekonometria*
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie *
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
*
razem
Niestacjonarne (wieczorowe)
Ekonomia*
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość*
Informatyka i Ekonometria*
razem
Prowadzone po angielsku
Stacjonarne - płatne
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
(Finance and International Investment)*
razem

220

20+20***/****

10 +10

75
50

5
5

345

50

20

415

+30

210

20+20***/****

10+10

270

+30

210

40

20

270

+30

80

40+5***/****

125

+25

80

45

125

OGÓŁEM

635

135

40

810

+85

* Jeśli liczba zakwalifikowanych na danym kierunku/specjalności byłaby mniejsza niż 20 osób dziekan może zawiesić rekrutację.
** Dotyczy obywateli polskich, innych państw UE/EFTA, osoby mające prawo stałego pobytu, osoby z Kartą Polaka (i inne wg przepisów)
*** W przypadku, jeśli nie zostanie wyczerpany limit przyjęć na studia stacjonarne (niestacjonarne) dla kandydatów studiujących na warunkach obywateli polskich, limit przyjęć dla
kandydatów studiujących na innych zasadach niż obywatele polscy jest powiększany o liczbę miejsc, niewykorzystanych w ramach limitu ogólnego.
**** Pierwsza liczba oznacza limit dla Stypendystów (i osób skierowanych), druga – miejsca dla pozostałych kandydatów z maturą zagraniczną studiujących na innych zasadach niż
obywatele polscy
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Studia II stopnia
Studia
I
Prowadzone po polsku
Stacjonarne
Ekonomia, w tym:
Ekonomia Przedsiębiorstwa*
Ekonomia Międzynarodowa*
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, w tym*
Finanse Publiczne i Podatki*
Informatyka i Ekonometria*
razem
Niestacjonarne ( tzw. wieczorowe)
Ekonomia, w tym:
Ekonomia Przedsiębiorstwa*
Ekonomia Międzynarodowa*
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, w tym*
Finanse Publiczne i Podatki*
Informatyka i Ekonometria*
razem
Niestacjonarne (zaoczne)
Ekonomia (spec. ekonomia przedsiębiorczości)*
razem
Prowadzone po angielsku
Stacjonarne - płatne
International Economics*
Development Economics*
Quantitative Finance*
razem
OGÓŁEM w tym
studia stacjonarne
studia stacjonarne anglojęzyczne (płatne)
studia niestacjonarne

listy rankingowe
II**
III ***

Zmiany w stos. do
roku ub.
RAZEM****

70 / 6

10 / 3

5/1

85 / 10 / 5

+15

100 / 6

15 / 3

5/1

120 / 10 / 5

+15

50 / 2
234

20 / 2
53

5/1
17

75 / 5 / 5
320

+10
+40

45 / 2

10 / 2

5/1

60 / 5 / 5

75 / 2

10 / 2

5/1

90 / 5 / 5

35 / 2
161

10 / 2
34

5/1
18

50 / 5 / 5
230
140 / 5 / 5
150
30 / 25 / 5
30 / 25 / 5
30 / 25 / 5
180
880
320
180
380

+5
+5
+5
+30
+70
+40
+30

* Jeśli liczba zakwalifikowanych na studia danej specjalności (kierunku) w I i II turze byłaby mniejsza niż 20 osób dziekan może zawiesić rekrutację
**Jeśli w ramach limitu II pozostaną wolne miejsca, limit I zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc w ramach limitu II.
***Jeśli w ramach limitu III pozostaną wolne miejsca, limit I zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc w ramach limitu III.
**** Pierwsza wartość oznacza liczbę miejsc dla kandydatów studiujących na warunkach obywateli polskich, druga studiujących na warunkach innych niż obywatele polscy, trzecia limit
miejsc dla Stypendystów (i osób skierowanych)
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