
 
 

 
Podstawa prawna: 
1. Uchwała Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w w sprawie warunków i 

trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie w roku akademickim  

2. Komunikat Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o terminach 
rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki  

3. Uchwała Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na 
studia II stopnia kierunek Ekonomia na rok akademicki  
 

§ 1 

1. Zakres procedury 

1. Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 

drugiego stopnia na kierunku Ekonomia, w szczególności określa: 

a) zasady informowania kandydatów o konieczności przystąpienia do testu, 

b) organizację i przebieg testu, 

c) ogłoszenie wyników testu. 

2. Odpowiedzialność 

Przestrzeganie niniejszej procedury obowiązuje: wydziałowe komisje rekrutacyjne, komisję egzaminacyjną 
oraz inne osoby zaangażowane w procedurę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.  
 

3. Opis postępowania 

§1  
1. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia kierunek ekonomia dla 

kandydatów – absolwentów kierunków: zarządzanie, zarządzanie i marketing oraz absolwentów 

innych kierunków studiów, dla których określono jako wiodące efekty kształcenia z obszaru nauk 

społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscyplin: ekonomia lub finanse, lub zarządzanie, będą 

te same kryteria, jak dla kandydatów – absolwentów kierunku ekonomia. 

2. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia kierunek ekonomia dla 

kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, którzy nie spełniają wymogów – 

określonych w ust. 1 podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena 

wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych 
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magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę 

średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

3. Do testu kwalifikacyjnego przystępuje kandydat, który w wyznaczonym terminie zarejestrował się w 

Internetowym Systemie Rekrutacji oraz uiścił opłatę rekrutacyjną. 

4. Zakres testu kwalifikacyjnego podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni nie 

później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.  

5. Listę kandydatów przystępujących do testu kwalifikacyjnego podaje do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Wydziału i tablicy ogłoszeń Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem testu. 

6. Test kwalifikacyjny na studia drugiego stopnia odbędzie się w terminach podanych w Komunikacie 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o terminach rekrutacji 

na studia wyższe na rok akademicki. 

§2 
Skład komisji egzaminacyjnej i tryb jej powoływania 

1. Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna. 

2. W skład, co najmniej trzyosobowej, komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

a) przewodniczący Wydziałowej komisji rekrutacyjnej,  

b) nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

c) inni zatrudnieni na Wydziale nauczyciele akademiccy wchodzący w skład wydziałowej komisji 

rekrutacyjnej lub powołani przez Dziekana nauczyciele akademiccy z doświadczeniem zawodowym 

w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.  

§3 
Przygotowanie i przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego 

1. Test kwalifikacyjny jest egzaminem teoretycznym, który przeprowadza się w formie ustnej.  

2. Test kwalifikacyjny jest przygotowany zgodnie z zakresem tematycznym dla kierunku Ekonomia 

podanym do publicznej wiadomości na stronie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie.  

3. Test kwalifikacyjny przygotowuje wyznaczony przez Dziekana nauczyciel akademicki, powoływany na 

przewodniczącego wydziałowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 2. 

4. Test kwalifikacyjny powinien zawierać przynajmniej 30 pytań zgodnych z zakresem tematycznym 

przyjętym przez Radę Wydziału. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest zobowiązany 

do zachowania należytej staranności w celu niedopuszczenia do ujawnienia pytań testu przed 

terminem przeprowadzenia egzaminu.  

5. Kandydat w sposób losowy dokonuje wyboru 3 spośród 30 pytań testu kwalifikacyjnego, a następnie 

ma około 10 min. na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej na pytania. 

6. Komisja ocenia wypowiedzi kandydata i dokumentuje przebieg testu kwalifikacyjnego w protokole 

egzaminacyjnym. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

7. Treść pytań i oceny przewodniczący komisji zapisuje w protokole egzaminacyjnym.  

8. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi kandydata zgodnie ze skalą ocen stosowaną w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, określoną w Regulaminie studiów 

wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.  

9. Ocena końcowa z testu kwalifikacyjnego stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z 

odpowiedzi na pytania oceniane przez komisję egzaminacyjną zaokrąglaną zgodnie z zasadą określoną 

w Regulaminie studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w 

Szczecinie.  



§4 

Ogłoszenie wyników 
1. Wyniki testów kwalifikacyjnych podawane są do publicznej wiadomości zgodnie z terminami podanymi 

w Komunikacie Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o 

terminach rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki. 

2. Decyzja o pozytywnie zdanym teście jest wydawana kandydatowi bezpośrednio po zakończeniu testu 

kwalifikacyjnego.  

3.  Wyniki testu kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów przyjętych na studia umieszcza się na stronie 

internetowej Wydziału i na tablicy ogłoszeń. 

4. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia otrzymują listownie decyzje o przyjęciu na studia. 

5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

 

4. Dokumenty związane z procedurą 

------- 

 

5. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu z przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia 

kierunek ekonoma. 

 



Załącznik nr 1 
Wzór protokołu z przeprowadzenia 

 testu kwalifikacyjnego  
na studia drugiego stopnia kierunek ekonomia 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET  
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 
WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
 

P R O T O K Ó Ł  
KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCEJ TEST KWALIFIKACYJNY 

 

Pan(i)   ……………………………………………………………………..………………………………. 

Urodzony (a) dnia  ………………………………………w …………………………..…………… 

PESEL …………………………………………………………………………………………………………. 

Zdawał(a) test kwalifikacyjny dla kandydatów na I rok studiów 

stacjonarnych/niestacjonarnych II stopnia kierunek Ekonomia na rok akademicki 

……………………… w dniu ……………….……………………. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

 
1. ………………………………………..………………………………………………………………………………………..  

2. ………………………………………………………………..…………………………………………….………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P y t a n i a 
Oceny  

z odpowiedzi 

1. ……………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………….... ………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………….... ………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………….... ………….. 

Ogólny wynik egzaminu  ………….. 
 
 

Członkowie Komisji: 

………………………………. 

………………………………. 

Przewodniczący Komisji:  

…..………………. 

 


