
         Załącznik do 
Uchwały Nr 31/21 Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku z dnia 9 lipca 2021 r. 

 
 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok 
studiów drugiego stopnia na kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne 

 w Państwowej Uczelni   Zawodowej we Włocławku 
w roku akademickim 2021/2022 

 

§ 1. 

1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów, w tym prowadzona w drodze elektronicznej, 
rozpoczyna się 26 lipca 2021.i kończy 15 października 2021 r. 

2. Rekrutacja  na  pierwszy  rok  studiów w roku akademickim 2021/2022 (w przypadku 
rozpoczęcia zajęć od semestru letniego), w tym rekrutacja elektroniczna,  rozpoczyna się 1 
grudnia 2021 roku i kończy 4 lutego 2022 roku. 

§ 2. 

1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne 
ma charakter konkursowy. 

2. Do rekrutacji na studia drugiego stopnia dopuszcza się osobę posiadającą co najmniej 
kwalifikacje pierwszego stopnia, uzyskane w wyniku kształcenia na kierunkach z dziedziny 
nauk społecznych w ramach dyscyplin: 

- ekonomia i finanse, 

- nauki o zarządzaniu i jakości, 

- nauki prawne, 

- nauki o polityce i administracji. 

3. W przypadku, gdy ukończony  kierunek nie jest przypisany do dyscyplin określonych w 
ust. 2, Komisja Rekrutacyjna dokona analizy efektów uczenia się zawartych w suplemencie 
do dyplomu kandydata na studia w celu określenia ich  zgodności  z efektami uczenia się 
wymaganymi do rozpoczęcia kształcenia na kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-
Prawne. Pozytywny wynik dokonanej weryfikacji będzie uprawniał do wzięcia udziału w 
kolejnym etapie rekrutacji. 

 

4. W rekrutacji kandydat otrzymuje punkty za ocenę z dyplomu ukończenia studiów 
pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  wg następującej zasady: 

 

Ocena na dyplomie ukończenia 
studiów 

Punkty 

Bardzo dobry 100 

Dobry plus 90 

Dobry 80 



Dostateczny plus 70 

Dostateczny 60 

 

 

5. W przypadku kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów pod uwagę bierze się 
średnią ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich 

6. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów konieczne jest posiadanie przez 
kandydatów wiedzy i umiejętności w wymiarze określonym minimalną liczbą punktów 
ECTS w zakresie zagadnień, które będą rozszerzane podczas kształcenia na kierunku 
studiów drugiego stopnia. Do zagadnień tych należą: finanse przedsiębiorstw - 3 pkt. ECTS; 
finanse publiczne – 3 pkt. ECTS, sprawozdawczość finansowa - 2 pkt. ECTS; 
rachunkowość - 2 pkt. ECTS; ekonomia - 3 pkt. ECTS; zarządzanie- 3 pkt. ECTS; prawo - 
2 pkt. ECTS. 

7. Dopuszcza się przyjęcie absolwentów z  różnicą wyrażoną w punktach ECTS na podstawie 
niżej wymienionych kryteriów: 

1) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse – 
różnica w obszarze dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości – 3 pkt ECTS; nauki prawne 
– 2 pkt ECTS; 

2) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i 
jakości – różnica w obszarze dyscyplin: ekonomia i finanse – 7 pkt. ECTS; nauki 
prawne – 2 pkt. ECTS; 

3) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne – różnica 
w obszarze dyscyplin: ekonomia i finanse – 7 pkt. ECTS; nauki o zarządzaniu i jakości 
– 3 pkt. ECTS; 

4) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i 
administracji – różnica w obszarze dyscyplin: ekonomia i finanse – 7 pkt. ECTS; nauki 
o zarządzaniu i jakości – 3 pkt. ECTS; nauki prawne – 2 pkt. ECTS. 

 

§ 3. 

Do ubiegania się o przyjęcie w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni 
są obywatele polscy oraz cudzoziemcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr 11/20 
Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 2 czerwca 2020 r. dot. 
szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla 
cudzoziemców oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w PUZ we 
Włocławku w roku akademickim 2021/2022 z zastrzeżeniem, że w przypadku braku na 
dyplomie informacji o przyporządkowaniu ukończonego kierunku studiów do dyscypliny 
naukowej kandydat na studia musi dostarczyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające 
przynależność kierunku do jednej z dyscyplin wymienionych w § 2 ust. 2. 

§ 4. 

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 
w PUZ we Włocławku na kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne jest: 



1) dokonanie obowiązkowej elektronicznej rejestracji przez stronę internetową 
PUZ we Włocławku oraz 

2) złożenie w Biurze Rekrutacyjnym następujących dokumentów: 
a) formularz podania o przyjęcie na studia wg ustalonego wzoru, 
b) kopia  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich wraz z suplementem oraz oryginały do poświadczenia kopii (w 
przypadku braku suplementu bądź braku informacji w suplemencie o średniej 
ocen z całości studiów złożenie zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej z 
całości studiów pierwszego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich 
wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające 
informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen została obliczona); 

c) jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna 
z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

d) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rachunek 
bankowy PUZ we Włocławku, z zastrzeżeniem § 4 ust.2. 
 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w PUZ we Włocławku zobowiązana jest do 
wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Opłata nie podlega zwrotowi. Z 
opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 
25 lat oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

 

§ 5. 

1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie rekrutacji na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów   
pierwszego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich oraz, w przypadku, o 
którym mowa w § 2 ust. 5  średniej ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

2) analiza efektów uczenia się zawartych w suplemencie do dyplomu kandydata na 
studia w celu określenia ich  zgodności  z efektami uczenia się wymaganymi do 
rozpoczęcia kształcenia na kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne. 

3) zidentyfikowanie różnic wyrażonych w punktach ECTS w odniesieniu do zagadnień 
i kryteriów określonych w § 2 ust. 6 i 7; 

 4)  podejmowanie decyzji  w sprawach przyjęcia na studia. 

 

§ 6. 

1. W ramach liczby miejsc ustalonej dla kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne  
Komisja Rekrutacyjna dokonuje  przyjęć kandydatów według liczby uzyskanych punktów. 

2. W toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów zgodnie z zasadami zawartymi w § 2. 

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów kwalifikujących się do 
przyjęcia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w kolejności wynikającej z uzyskanych 
punktów, a następnie podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów. Komisja Rekrutacyjna 
sporządza listę rezerwową kandydatów na kierunek Menedżerskie Studia Finansowo-
Prawne. 



4. Jeśli liczba kandydatów jest większa od przewidywanej liczby miejsc to pozytywny wynik    
rekrutacji nie jest równoznaczny z przyjęciem kandydata na studia. 

5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia zatwierdzającego listę przyjętych 
kandydatów i publikuje ją w sposób zwyczajowo przyjęty w PUZ we Włocławku. Wyniki 
rekrutacji są jawne. 

6. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do  Rektora w terminie 14 
dni od  dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

§ 7. 

W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia drugiego stopnia na 
kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne kierunek nie będzie uruchomiony. Decyzję 
w tej sprawie podejmuje Rektor. 

 

§ 8. 

Rektor w drodze zarządzeń: 

1) określa szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz miejsce i  termin składania 
dokumentów; 

2) określa sposób postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z 
uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów; 

3) określa wzór podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 
4) podejmuje decyzję o nieuruchomieniu kierunku w przypadku nie zgłoszenia się 

odpowiedniej liczby kandydatów; 
5) ustala skład Komisji Rekrutacyjnej i wyznacza jej przewodniczącego. 

 


