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Uchwała nr 24 (2021/2022) 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 25 lutego 2022 roku 

=========================================================================== 

Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 30 osób z ogólnej liczby 35 członków 
statutowego składu, 29 głosami „tak” przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu – zgodnie z § 
26 ust. 2 pkt 10 Statutu UEP – ustalił harmonogram rekrutacji na studia pierwszego i 
drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 
2022/2023. 
1. Harmonogram rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim. 

studia stacjonarne pierwszego stopnia termin 

Terminy elektronicznych zgłoszeń: 
a) otwarcie formularzy elektronicznych 

b) składanie zgłoszeń elektronicznych 

            

 
20 maja 2022 

do 18 lipca 2022 

 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP) 

do 18 lipca 2022  

Ogłoszenie list rankingowych 

 
21 lipca 2022 

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia 

do 1 sierpnia 2022 

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitu punktów 
rankingowych (w przypadku kolejnych obniżek limitu punktów 
rankingowych termin przyjmowania dokumentów może zostać 
przedłużony) 

do 9 sierpnia 2022 

Wyniki 19 sierpnia 2022* 

 

studia stacjonarne drugiego stopnia termin 

Terminy elektronicznych zgłoszeń: 
a) otwarcie formularzy elektronicznych 

b) składanie zgłoszeń elektronicznych 

 
20 maja 2022 

do 12 lipca 2022 
 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP) 

do 12 lipca 2022 

 

Testy kwalifikacyjne/rozmowy kwalifikacyjne 

 
2-4 sierpnia 2022  

Ogłoszenie list rankingowych: 
a) kandydaci kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze 

studiów 

b) kandydaci kwalifikowani na podstawie wyniku testu 
kwalifikacyjnego oraz rozmów kwalifikacyjnych 

 

15 lipca 2022 

 

10 sierpnia 2022  

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia 

do 2 września 2022 

Wyniki 7 września 2022* 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia termin 
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Terminy elektronicznych zgłoszeń: 
      a) otwarcie formularzy elektronicznych 

      b) składanie zgłoszeń elektronicznych 

 
14 lipca 2022 

do  12 sierpnia 2022 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP) 

do  12 sierpnia 2022 

Ogłoszenie list rankingowych 

 
19 sierpnia 2022 

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia 

do 2 września 2022 

Wyniki 7 września 2022* 

 

 

studia niestacjonarne drugiego stopnia termin 

Terminy elektronicznych zgłoszeń: 
      a) otwarcie formularzy elektronicznych  
      b) składanie zgłoszeń elektronicznych 

 
14 lipca 2022 

do 17 sierpnia 2022 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP) 

do 17 sierpnia 2022 

Ogłoszenie list rankingowych 

 
23 sierpnia 2022 

Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na 
studia 

do 9 września 2022 

Wyniki 14 września 2022* 

 
 
2. Harmonogram rekrutacji na studia prowadzone w języku obcym. 

studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym termin 

Terminy elektronicznych zgłoszeń: 
a) otwarcie formularzy elektronicznych 

b) składanie zgłoszeń elektronicznych przez kandydatów, 
którzy ukończyli szkołę średnią za granicą 

c) składanie zgłoszeń elektronicznych przez kandydatów, 
którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce         

 
1 kwietnia 2022 

do 30 czerwca 2022 

 
do 12 lipca 2022 

 

Terminy uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP):   

a) dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za 
granicą 

b) dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce 

 
 
do 30 czerwca 2022 
 
do 12 lipca 2022  
 

Ogłoszenie list rankingowych: 
a) dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za 

granicą 
b) dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce 

 

 
15 lipca 2022 
 
21 lipca 2022 

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia: 

a) dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za 
granicą 

 
 
do 22 lipca 2022 
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b) dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce 
 

do 1 sierpnia 2022 

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitu punktów 
rankingowych (w przypadku kolejnych obniżek limitu punktów 
rankingowych termin przyjmowania dokumentów może zostać 
przedłużony) 

do 9 sierpnia 2022 

Wyniki: 19 sierpnia 2022*  

 

studia stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym termin 

Termin elektronicznych zgłoszeń: 
a) otwarcie formularzy elektronicznych 
b) składanie zgłoszeń elektronicznych przez kandydatów, 

którzy ukończyli studia za granicą 
c) składanie zgłoszeń elektronicznych przez kandydatów, 

którzy ukończyli studia w Polsce 

 
1 kwietnia 2022 
do 30 czerwca 2022 
 
do 12 lipca 2022 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP): 

a) dla kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą 
b) dla kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce 

 

 
 
do 30 czerwca 2022 
do 12 lipca 2022 
 

Ogłoszenie list rankingowych: 
a) dla kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą 
b) dla kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce 

 

 
15 lipca 2022 
10 sierpnia 2022 
  

Termin przyjmowania dokumentów od osób kwalifikujących się 
do przyjęcia na studia: 

a) dla kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą 
b) dla kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce 

 

 
 
do 29 lipca 2022 
do 2 września 2022 

Wyniki: 7 września 2022* 
 
* nie dotyczy kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej oraz kandydatów w odniesieniu  

do których została rozpoczęta i nie została zakończona procedura uznania świadectwa lub dyplomu  
za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, dla których to osób termin ten upływa  
w dniu 30.09.2022 r.  

      
Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku 
akademickim 2022/2023 zostanie określony w odrębnej uchwale.       

 
 

Komisję skrutacyjną stanowili: dr Dawid Szutowski i Kacper Krotecki. 
 
     Przewodniczył obradom Senatu: 

 
                   R E K T O R  

                                      
(prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


