WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego stopnia
zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP = 0,15 p1 + 0,15 p2 + 0,15 o1 +0,15 o2 + 0,05 m1 + 0,05 m2 + 0,15 d1 +0,15 d2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
p1, p2 - punkty za przedmiot język polski,
o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny,
m1, m2 - punkty za przedmiot matematyka,
d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

EKONOMIA
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego
licencjata.
Kierunek studiów:

LOGISTYKA
Forma studiów:

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera.
Kierunek studiów:

ZARZĄDZANIE
Forma studiów:

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego.
licencjata
Rekrutacja na trzy powyższe kierunki, odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia
pierwszego stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie
według wzoru:
LP = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,15 p1 + 0,15 p2 + 0,15 o1 + 0,15 o2
gdzie, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały:
m1, m2 - punkty za przedmiot matematyka
p1, p2 - punkty za przedmiot język polski
o1, o2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Kierunek studiów:

EKONOMIA
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Kierunek studiów:

LOGSTYKA
Forma studiów:

1,5-roczne studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Kierunek studiów:

ZARZĄDZANIE
Forma studiów:

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego
magistra.
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.
Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji zgodnie
z § 5 ust. 4 i 7 uchwały za:
1) przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
2) zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
Za kierunki pokrewne, uważa się dla kierunku:
- bezpieczeństwo narodowe, kierunki: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa,
międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, socjologia,
- ekonomia, kierunki: administracja, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, logistyka,
towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji,
- logistyka, kierunki kończące się uzyskaniem tytuły inżyniera, magistra inżyniera
- zarządzanie, kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, logistyka,
towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Bezpieczeństwo narodowe, powinien posiadać kompetencje
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:
 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych, a szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 posiada pogłębioną wiedzę o znaczeniu i uwarunkowaniach bezpieczeństwa narodowego w skali lokalnej,
regionalnej, narodowej i globalnej, strukturach i instytucjach bezpieczeństwa, relacjach między nimi, zna
współczesne koncepcje bezpieczeństwa, rozumie rolę kultury strategicznej i edukacji w praktycznym tworzeniu
strategii bezpieczeństwa narodowego,
 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w sytuacjach
kryzysowych i w stanach nadzwyczajnych,
 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i procesy zachodzące w różnych obszarach bezpieczeństwa
narodowego oraz wyjaśniać relacje między tymi zjawiskami oraz procesami z zastosowaniem metody
badawczej.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Ekonomia, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:
 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych,
 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą oceny zjawisk ekonomicznych, funkcjonowania instytucji i podmiotów
gospodarczych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, a także międzykulturowej oraz w odniesieniu do
relacji występujących między nimi,
 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi, a także
wyciągać krytyczne wnioski i uzasadniać opinie.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Logistyka, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:
 osiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu logistyki,
 potrafi objąć krytyczną analizą, ocenić oraz zaproponować ulepszenia dotyczące sposobu funkcjonowania
systemów, procesów i usług logistycznych,
 potrafi zidentyfikować, sformułować oraz rozwiązać złożone zadania inżynierskie związane z logistyką, a także
posłużyć się odpowiednimi narzędziami i metodami, weryfikując możliwość ich zastosowania także w
odniesieniu do zadań nietypowych oraz zawierających komponent badawczy.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Zarządzanie, powinien posiadać kompetencje niezbędne do
podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:
 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych
nauk,
 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystuje wiedzę z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla zarządzania,



posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk
społecznych i ekonomicznych w obszarze zjawisk i procesów zachodzących na rynku, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów zarządzania.

