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Kierunek studiów: EKONOMIA
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarna
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się:
 absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ekonomii, administracji oraz
studiów magisterskich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat
otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu
miejsc 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 stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku
studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego
limitu miejsc. 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. Ponadto absolwenci kierunków: ekonomia,
zarządzanie, finanse, rachunkowość otrzymują dodatkowo 100 punktów na liście
rankingowej, natomiast absolwenci dowolnych studiów inżynierskich otrzymują
dodatkowo na liście rankingowej 50 punktów.
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.
CUDZOZIEMCY
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
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.

