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DYPLOM POLSKI
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii mogą ubiegać się absolwenci
studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów, przy czym:
- absolwenci studiów pierwszego stopnia ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości
otrzymują dodatkowe 100 punktów na liście rankingowej; przyjęcia będą dokonywane
według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się
ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
absolwenci studiów pierwszego i drugiego
stopnia administracji oraz studiów
magisterskich prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
otrzymują dodatkowe 75 punktów na liście rankingowej; przyjęcia będą dokonywane według
listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na
dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
- absolwenci dowolnych studiów inżynierskich otrzymują na liście rankingowej dodatkowe
50 punktów. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie
sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich
ocen z toku studiów.
SPECJALNOŚĆ MME W JĘZYKU ANGIELSKIM NA STUDIACH STACJONARNYCH (SPECJALNOŚĆ PŁATNA)
W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na specjalności
Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia na specjalność
Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie się na kierunek
EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie deklaracji o podjęciu
studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska).
Warunkiem przyjęcia jest:
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów,
b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum
na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego
jest:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku
angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu
Wrocławskiego na poziomie B2,
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium
Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języka
Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego,
- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS – 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne
równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione
w linku:
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka
angielskiego zwolnieni są kandydaci:
- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub
na ukończonych studiach,
- dla których język angielski jest językiem ojczystym,
- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na
80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on
wykazany w suplemencie do dyplomu
c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko
dyplomu uzyskanego za granicą).
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ i CUDZOZIEMCY
Rozmowa kwalifikacyjna z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. i książki „Kompendium wiedzy o społeczeństwie,
państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w
wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje
się uzyskanie minimum 3 punktów.
Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia
zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego a poziomie minimum B1.
Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku
polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisje do spraw
Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
Uniwersytetu Wrocławskiego;
Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia o znajomości języka polskiego są
stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci
posiadający:
- zezwolenie na pobyt stały;
- Kartę Polaka;
- świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
Dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
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