
Uchwała Nr 26/2017
Senatu Wyższej Szkoły

Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie:  zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim
2018/2019

Na  podstawie  art.  169  ust.  1  i  2  Ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 z późn. zm.); § 22 ust. 2 pkt 3) Statutu Wyższej
Szkoły  Zarządzania  i  Przedsiębiorczości  z  siedzibą  w  Wałbrzychu  –  uchwala  się –  co
następuje:

§ 1

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów pierwszego i  drugiego stopnia odbywają się na
następujące kierunki:
1) Studia pierwszego stopnia:

a) Zarządzanie (studia licencjackie i inżynierskie);
b) Administracja (studia licencjackie);
e) Pedagogika (studia licencjackie);

2) Studia drugiego stopnia:
a) Zarządzanie; 
b) Pedagogika.

2. Limit przyjęć w Uczelni:

1) Studia pierwszego stopnia
Kierunek studia

niestacjonarne
Zarządzanie (studia licencjackie) 150
Zarządzanie (studia inżynierskie) 150
Administracja (studia licencjackie) 150
Pedagogika (studia licencjackie) 150

2) Studia drugiego stopnia 
Kierunek studia

niestacjonarne
Zarządzanie 500
Pedagogika 500

3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter wolny.

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną ustaloną przez
Kanclerza.

5.  Opłata  rekrutacyjna  może  zostać  zniesiona  bądź  obniżona  na  dany  rok  akademicki
stosownym Zarządzeniem Kanclerza.



§ 2

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego
stopnia odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność podpisanej z Uczelnią
umowy.

2. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu na studia decydować będzie ranking
świadectw dojrzałości i dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

3. Kandydat przyjęty na I rok studiów niestacjonarnych zostanie dopuszczony do ich podjęcia
po uiszczeniu, w wyznaczonym terminie, wymaganej opłaty za zajęcia dydaktyczne.

4.  Absolwenci  szkół  pomaturalnych  państwowych  czy  niepaństwowych,  w  tym  również
college’u,  oraz  kandydaci  legitymujący  się  „międzynarodową  maturą”  (dyplom
„International  Baccalaureate”  IB),  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  studia  stacjonarne  lub
niestacjonarne pierwszego stopnia, podlegają takiemu samemu procesowi kwalifikacyjnemu
jak pozostali kandydaci na te studia.

§ 3

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Rektora Uczelni.

2.  Przewodniczącym Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  jest  Prorektor  lub Dziekan;  może
być również samodzielny pracownik naukowy, wyznaczony przez Rektora.

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
– kompletowanie dokumentów kandydatów;
– kwalifikowanie kandydatów na I rok studiów;
– prowadzenie obowiązującej dokumentacji rekrutacji;
– sporządzenie końcowego protokołu z posiedzenia Komisji;
– zawiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji;
– podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia, w ramach 90% limitu miejsc.

4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni.

§ 4

1.  Obywatele  polscy,  którzy  ukończyli  szkołę  średnią  lub  studia  pierwszego  stopnia  
za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości/dyplom uprawnia do
podjęcia  studiów  wyższych  w  Polsce.  Niezbędne  jest  potwierdzenie  ekwiwalencji
zagranicznego świadectwa dojrzałości/dyplomu z polskim świadectwem/dyplomem.

2.  Kandydatów  na  studia,  wymienionych  w  §  4  ust.  1,  obowiązuje  postępowanie
kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale.

§ 5

1.  Od  kandydatów  na  I  rok  studiów  pierwszego  stopnia  niestacjonarnych  wymagane  są
następujące dokumenty:

1) podanie – kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni);
2) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwo dojrzałości;
3) zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  możliwość  podjęcia  przez  kandydata

studiów wyższych (na podstawie skierowania z uczelni)  – dotyczy kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia;

4) cztery jednakowe fotografie (37 x 52 mm) na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
5) poświadczona  przez  uczelnię  kopia  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu

potwierdzającego  tożsamość  kandydata  na  studia  w  przypadku  kandydatów  na
studia będących cudzoziemcami;

6) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
7) ankieta. 



§ 6

1.  Od  kandydatów  na  I  rok  studiów  drugiego  stopnia  niestacjonarnych  wymagane  są
następujące dokumenty:

1) podanie – kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni);
2) poświadczona  przez  uczelnię  kopia  dyplomu  ukończenia  studiów  pierwszego

stopnia ;
3) poświadczona przez uczelnię kopia suplementu (cześć B do dyplomu) lub wypis 

z indeksu studiów pierwszego stopnia;
4) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwo dojrzałości;
5) zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia – dla

osób ubiegających się o stypendium naukowe (przerwa pomiędzy zakończeniem, 
a rozpoczęciem studiów nie może być dłuższa niż rok);

6) cztery jednakowe fotografie (37 x 52 mm) na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
7) poświadczona  przez  uczelnię  kopia  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu

potwierdzającego  tożsamość  kandydata  na  studia  w  przypadku  kandydatów  na
studia będących cudzoziemcami;

8) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
9) ankieta.

2. Termin składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia:
1.  Rekrutacja podstawowa: od 09.04.2018 r. do 31.07.2018 r.
2. Rekrutacja uzupełniająca: od 01.08.2018 r. do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć 

§ 7

1. Rekrutacja na I rok studiów pierwszego i drugiego rozpocznie się 09.04.2018 r.
2. Warunkiem przyjęcia na studia jest:

– złożenie wymaganego kompletu dokumentów w terminie ustalonym w § 6 ust. 2;
– wpłata  opłaty  rekrutacyjnej  i  podpisanie  umowy  o  naukę  oraz  warunkach

odpłatności za studia w wyznaczonym przez Kanclerza terminie określonym w § 6
ust. 2.

§ 8

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji wchodzi w życie z dniem zaopiniowania
przez Senat.

2.  Uchwałę  należy  podać  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy
informacyjnej na terenie Uczelni,  w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok
akademicki, którego Uchwała dotyczy.

Rektor

Sporządziła: Dominika Twardowska


