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Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie rankingu 
ocen na dyplomie z ukończonych stu-
diów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia kierunku analityka 
gospodarcza na Wydziale Ekonomicz-
nym UMCS, następnie absolwenci innych 
kierunków studiów wyższych tego Wy-
działu, 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 przy-
padku gdy na ostatnim miejscu listy ran-
kingowej znajdzie się duża grupa kan-
dydatów z tą samą oceną na dyplomie 
ukończenia studiów tej samej kategorii 
kwalifikowania jako kryterium dodatko-
we przyjmuje się średnią arytmetyczną 
ocen z przebiegu studiów.

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 spo-
łeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, 
chemia, biologia 

 (współczynnik 0,7) 



BUSINESS 
ANALYTICS  
Studia prowadzone w języku 
angielskim, odpłatne

Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie: 

 złożonego kompletu dokumentów 
 dokumentu potwierdzającego zna-

jomość języka angielskiego lub po-
chodzenia kandydata z kraju angloję-
zycznego 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 zna-

jomość języka angielskiego lub po-
chodzenia kandydata z kraju angloję-
zycznego lub na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim



EKOBIZNES
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
 język obcy nowożytny

 (współczynnik 1,0) 
 jeden przedmiot spośród: matematy-

ka, historia, geografia 
 (współczynnik 1,0) 

Studia pierwszego stopnia 
niestacjonarne
Kandydaci na studia niestacjonarne
(zaoczne) pierwszego stopnia będą
przyjmowani na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów według kolejno-
ści ich składania.



EKONOMIA
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne:
 język obcy nowożytny

 (współczynnik 1,0) 
 jeden przedmiot spośród: matematy-

ka, 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 stu-
diów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia kierunku ekono-
mia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, 
następnie absolwenci innych kierun-
ków studiów wyższych tego Wydziału,  
a w dalszej kolejności absolwenci kie-
runków pokrewnych z dziedzin nauk: 

społecznych (ekonomia i finanse, nauki 
o zarządzaniu i jakości, nauki praw-
ne, geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, nauki o ko-
munikacji społecznej i mediach, nauki 
socjologiczne), ścisłych i przyrodniczych 
(matematyka, informatyka) i humani-
stycznych (filozofia, historia) realizowa-
nych na UMCS i w innych szkołach wyż-
szych. W przypadku gdy na ostatnim 
miejscu listy rankingowej znajdzie się 
duża grupa kandydatów z tą samą oce-
ną na dyplomie ukończenia studiów tej 
samej kategorii kwalifikowania jako kry-
terium dodatkowe przyjmuje się średnią 
arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 

Specjalności:*
 Ekonomia międzynarodowa
 Ekonomika i zarządzanie miastem 
 Polityka społeczna a rozwój i zabez-

pieczenie społeczne ludności 
 Systemy ekonomiczne 
 Ubezpieczenia społeczne i gospodar-

cze
* oferta specjalności może ulec zmianie



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 spo-
łeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, 
chemia, biologia

 (współczynnik 0,7) 

Specjalności: 
 Podatki i rachunkowość w małym  

i średnim przedsiębiorstwie
 Rachunkowość i sprawozdawczość
 Analityk finansowy
 Finansowe wsparcie biznesu

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 ukończenia stu-
diów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia na kierunku finanse 
i rachunkowość na Wydziale Ekonomicz-
nym UMCS, następnie absolwenci innych 
kierunków studiów wyższych tego Wy-
działu, 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  
i informatyka) realizowanych na UMCS  
i w innych szkołach wyższych. W przy-
padku gdy na ostatnim miejscu listy ran-
kingowej znajdzie się grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia 
studiów tej samej kategorii kwalifikowa-
nia jako kryterium dodatkowe przyjmuje 
się średnią arytmetyczną ocen z przebie-
gu 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: matematy-

ka, historia, geografia
 (współczynnik 1,0) 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie rankingu 
ocen na dyplomie z ukończonych stu-
diów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia na kierunku logisty-
ka na Wydziale Ekonomicznym UMCS, 
następnie absolwenci innych kierun-
ków studiów wyższych tego Wydziału,  
a w dalszej kolejności absolwenci kie-
runków pokrewnych z dziedzin nauk: 

społecznych (ekonomia i finanse, nauki 
o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), 
ścisłych i przyrodniczych (matematyka, 
informatyka) oraz inżynieryjno-tech-
nicznych (dyscypliny: automatyka, elek-
tronika i elektrotechnika, informatyka 
techniczna i telekomunikacja, inżynie-
ria lądowa i transport) realizowanych 
na UMCS i w innych szkołach wyższych.  
W przypadku gdy na ostatnim miejscu 
listy rankingowej znajdzie się duża gru-
pa kandydatów z tą samą oceną na dy-
plomie ukończenia studiów tej samej 
kategorii kwalifikowania jako kryterium 
dodatkowe przyjmuje się średnią aryt-
metyczną 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) 

Specjalności: 
 Handel zagraniczny 
 Przedsiębiorstwo na rynku Unii Euro-

pejskiej 
 Gospodarka i rynki azjatyckie

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie rankingu 
ocen na dyplomie z ukończonych stu-
diów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia kierunku ekono-
mia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, 
następnie absolwenci innych kierun-
ków studiów wyższych tego Wydziału, 
a w dalszej kolejności absolwenci kie-
runków pokrewnych z dziedzin nauk: 
społecznych (ekonomia i finanse, na-
uki o zarządzaniu i jakości, nauki praw-
ne, geografia społeczno-ekonomiczna  
i gospodarka przestrzenna, nauki o ko-
munikacji społecznej i mediach, nauki 
socjologiczne), ścisłych i przyrodniczych 
(matematyka, informatyka) i humani-
stycznych (filozofia, historia) realizowa-
nych na UMCS i w innych szkołach wyż-
szych. W przypadku gdy na ostatnim 
miejscu listy rankingowej znajdzie się 
duża grupa kandydatów z tą samą oce-
ną na dyplomie ukończenia studiów tej 
samej kategorii kwalifikowania jako kry-
terium dodatkowe przyjmuje się średnią 
arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 

Specjalności: 
 Finanse międzynarodowe
 Międzynarodowa ekonomia mene-

dżerska
 Enterprises in the Global Market  

(w j. angielskim)



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 
i niestacjonarne
Kwalifikacja na podstawie rankingu 
ocen na dyplomie z ukończonych stu-
diów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów 
pierwszego stopnia na kierunku za-
rządzanie na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS, następnie absolwenci innych 
kierunków studiów wyższych tego Wy-
działu, 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 go-
spodarka przestrzenna, nauki o polityce 
i administracji), ścisłych i przyrodniczych 
(matematyka, informatyka) i humani-
stycznych (filozofia, historia) realizowa-
nych na UMCS i w innych szkołach wyż-

szych. W przypadku gdy na ostatnim 
miejscu listy rankingowej znajdzie się 
duża grupa kandydatów z tą samą oce-
ną na dyplomie ukończenia studiów tej 
samej kategorii kwalifikowania jako kry-
terium 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
 Zarządzanie e-biznesem



MOŻLIWOŚCI 
ZATRUDNIENIA  
PO STUDIACH:



analityk finansowy, 
biznesowy, specjalista 
ds. analiz i sprawozdawczości, 
specjalista ds. analiz 
rynkowych, data scientist, 
analityk giełdowy, analityk 
ds. ryzyka w firmach sektora 
nowoczesnych usług 
biznesowych (BPO/SSC)

specjalista w dziedzinie 
gospodarowania zasobami 
finansowymi, ludzkimi  
i materialnymi  
w przedsiębiorstwach, 
biurach rachunkowych, 
bankach i instytucjach 
finansowych

specjalista w korporacjach, 
firmach doradczych, 
agencjach marketingowych, 
reklamowych

specjalista w działach 
zarządzania zasobami 
ludzkimi, logistyki, jakości, 
marketingu, sprzedaży czy 
public relations

menedżer lub kierownik 
średniego szczebla 
zarządzania

specjalista w firmach 
transportowych, 
spedycyjnych, centrach 
usług logistycznych, a także 
w firmach komunikacyjnych 
oraz internetowych (w tym 
sklepach online)

specjalista w zakresie  
handlu międzynarodowego, 
analityk specjalizujący się  
w zagadnieniach gospodarki 
światowej, Unii Europejskiej  
i regionu Azji

przedsiębiorca prowadzący 
własną działalność 
gospodarczą, także na skalę 
międzynarodową
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