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Propozycja zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego 
na kierunek prawo finansowe i skarbowość studia 
niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2021/2022. 
 
 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
 
Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, 
które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.  
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną 
w oparciu o średnią ocen z toku studiów.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady jak w przypadku 
kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 

1. Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: egzamin ustny 
2. Zagadnienia egzaminacyjne: historia powszechna XX wieku oraz typologia współczesnych 

ustrojów państwowych. Lista zagadnień egzaminacyjnych: 
a. pierwsza wojna  światowa; 
b. Liga Narodów; 
c. totalitaryzmy XX w.; 
d. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa; 
e. druga wojna światowa; 
f. system ONZ; 
g. „zimna wojna”; 
h. dekolonizacja; 
i. upadek komunizmu; 
j. integracja europejska; 
k. prawa człowieka i system ich ochrony; 
l. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej; 
m. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii; 
n. system prezydencki w USA; 
o. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.  

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu: 10 
4. Próg punktowy: 5 
5. Wymagany poziom znajomości języka: B2. 
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ZASADY PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI 2021/2022 
 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia  
 
Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.  
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HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 
 
Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Sprawdzian 
znajomości 
języka 
polskiego** 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 20.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 

I termin: 30-
31.07.2021,  
02-03.08.2021 

w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin: 04-
05.08.2021 
kolejne terminy 
wyznaczone przez 
komisję rekrutacyjną 

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 21.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 

I termin: 27-28.09.2021 

w przypadku 
niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin: 29-
30.09.2021 

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze;  
** o ile dotyczy kandydata 
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