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Wydział

Ekonomiczny

ANALITYKA GOSPODARCZA
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
matematyka (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: historia, geograﬁa, język
polski, wiedza o społeczeństwie, ﬁzyka i astronomia, ﬁzyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7)
Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwaliﬁkacja na podstawie rankingu ocen
na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
W pierwszej kolejności kwaliﬁkowani będą
absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku
analityka gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym

BUSINESS ANALYTICS
studia prowadzone w języku angielskim, odpłatne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Kwaliﬁkacja na podstawie:
złożonego kompletu dokumentów
dokumentu potwierdzającego znajomość języka
angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju
anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy
kwaliﬁkacyjnej w języku angielskim.

DATA SCIENCE
studia prowadzone w języku angielskim, odpłatne

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwaliﬁkacja na podstawie:
złożonego kompletu dokumentów
dokumentu potwierdzającego znajomość języka
angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju
anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy
kwaliﬁkacyjnej w języku angielskim.

UMCS, następnie absolwenci innych kierunków
studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej
kolejności absolwenci kierunków pokrewnych
z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i ﬁnanse,
nauki o zarządzaniu jakości, nauki prawne), ścisłych i
przyrodniczych (matematyka, informatyka) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą
oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej
kategorii kwaliﬁkowania jako kryterium dodatkowe
przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu
studiów.

NOWOŚĆ!

EKOBIZNES

NOWOŚĆ!

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia,
geograﬁa (współczynnik 1,0)

Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia,
geograﬁa (współczynnik 1,0)
*Kierunek zostanie utworzony
zatwierdzenia przez Senat UMCS

pod

warunkiem

EKONOMIA
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia,
geograﬁa (współczynnik 1,0)
Specjalności:
Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwaliﬁkacja na podstawie rankingu ocen
na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
W pierwszej kolejności kwaliﬁkowani będą
absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku
ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS,
następnie absolwenci innych kierunków studiów
wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności
absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk:
społecznych
(ekonomia
i
ﬁnanse,
nauki
o zarządzaniu

i jakości, nauki prawne, geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne),
ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka)
i humanistycznych (ﬁlozoﬁa, historia) realizowanych
na UMCS i w innych szkołach wyższych.
W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej
samej kategorii kwaliﬁkowania jako kryterium
dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen
z przebiegu studiów.
Specjalności:
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomika i zarządzanie miastem
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie
ludności
Systemy ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
matematyka (współczynnik 1,0)

jeden przedmiot spośród: historia, geograﬁa, język
polski, wiedza o społeczeństwie, ﬁzyka i astronomia, ﬁzyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego
kompletu
dokumentów
do
wyczerpania
limitu miejsc.
Specjalności:
Podatki i rachunkowość w małym i średnim
przedsiębiorstwie
Rachunkowość i sprawozdawczość
Analityk ﬁnansowy
Finansowe wsparcie biznesu
Studia drugiego stopnia stacjonarne
i niestacjonarne
Kwaliﬁkacje na podstawie rankingu ocen
na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
W pierwszej kolejności kwaliﬁkowani będą
absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku ﬁnanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierun-

ków studiów wyższych tego Wydziału,
a w dalszej kolejności absolwenci kierunków
pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i ﬁnanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki
prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka,
informatyka) realizowanych na UMCS i w innych
szkołach wyższych. W przypadku gdy na ostatnim
miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa
kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwaliﬁkowania jako
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią
arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
Specjalności:
Doradztwo podatkowe
Controlling i rewizja ﬁnansowa
Finanse zrównoważone
FinTech

LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia,
geograﬁa (współczynnik 1,0)
Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwaliﬁkacja na podstawie rankingu ocen
na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
W pierwszej kolejności kwaliﬁkowani będą
absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka na Wydziale Ekonomicznym UMCS,
następnie absolwenci innych kierunków studiów
wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności
absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk:
społecznych (ekonomia i ﬁnanse, nauki
o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych

i przyrodniczych (matematyka, informatyka)
oraz
inżynieryjno-technicznych
(dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria
lądowa i transport) realizowanych na UMCS
i w innych szkołach wyższych. W przypadku gdy na
ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża
grupa
kandydatów
z
tą
samą
oceną
na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii
kwaliﬁkowania jako kryterium dodatkowe przyjmuje
się
średnią
arytmetyczną
ocen
z przebiegu studiów.
Studia drugiego stopnia niestacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu
miejsc.

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia,
geograﬁa (współczynnik 1,0)

NOWOŚĆ!

Specjalności:
Handel zagraniczny
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
Gospodarka i rynki azjatyckie

ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
język obcy nowożytny (współczynnik 1,0)
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia,
geograﬁa (współczynnik 1,0)
Specjalności:
E-biznes
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Menedżer produktu
Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwaliﬁkacja na podstawie rankingu ocen
na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
W pierwszej kolejności kwaliﬁkowani będą
absolwenci
studiów
pierwszego
stopnia
na kierunku: zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej
kolejności absolwenci kierunków pokrewnych

z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i ﬁnanse,
nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, geograﬁa
społeczno-ekonomiczna
i
gospodarka
przestrzenna, nauki o polityce i administracji),
ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka) i humanistycznych (ﬁlozoﬁa, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W
przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą
oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej
kategorii kwaliﬁkowania jako kryterium dodatkowe
przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
Specjalności:
Systemy informacyjne w administracji i biznesie
Zarządzanie marką i wizerunkiem ﬁrmy
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
Menedżerska

mocne
strony
nowoczesne programy
kształcenia
konsultowane
z praktykami
biznesowymi

praktyczne nauczanie
metodą learning
by doing

kadra naukowa łącząca
wiedzę, doświadczenia
oraz szerokie kontakty
biznesowe i naukowe

udział studentów
w strategicznych grach,
symulacjach, warsztatach i
zajęciach praktycznych

szkolenia przygotowujące
do prowadzenia
działalności gospodarczej

liczne koła naukowe
i organizacje studenckie,
udział studentów
w konferencjach i
projektach badawczych
i doradczych

sukcesy studentów
w konkursach branżowych,
m.in.: BanRisk, GMC czy
CyberSecurity Challenge

międzynarodowe
wymiany studenckie,
doﬁnansowanie
certyﬁkatów
językowych

ocena wyróżniająca
Polskiej Komisji
Akredytacyjnej dla
kierunku ﬁnanse
i rachunkowość

realny wpływ
studentów na to, co
dzieje się na Wydziale
Ekonomicznym

warsztaty dla studentów
organizowane przez ﬁrmy
sektora nowoczesnych
usług biznesowych

Akademia
Przedsiębiorczości,
Szkoła Giełdowa GPW

Wydział Ekonomiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
+48 81 537 54 62
www.ekonomia.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
+48 81 537 58 80
rekrutacja@umcs.pl

Znajdziesz nas na:
fb.com/umcslublin

youtube.com/UMCStube

www.rekrutacja.umcs.pl

@umcs_lublin

