Załącznik nr 1
do Uchwały nr 9/2019
Senatu PWSZ w Wałcz
z dnia 30.01.2019 r.

REGULAMIN
W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA
I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI ORAZ JEJ FORMY NA POSZCZEGÓLNYCH
KIERUNKACH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁCZU
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
§1
1.

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji przyjęć na studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Wałczu (zwaną dalej PWSZ w Wałczu), z wyłączeniem przyjęcia
kandydatów na studia pierwszego stopnia, w wyniku potwierdzania efektów uczenia się,
którego szczegółowe zasady, warunki i tryb określa Senat PWSZ w Wałczu odrębną
uchwałą.

2.

Rekrutacja na studia do PWSZ w Wałczu prowadzona jest na zasadach wstępu wolnego
pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 69 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 oraz ustalonych niniejszym
regulaminem.

3.

Z zastrzeżeniem §4, w roku akademickim 2019/2020 PWSZ w Wałczu przyjmuje
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu
praktycznym na następujące kierunki studiów:

4.

1)

kierunek: Finanse i Rachunkowość;

2)

kierunek: Wychowanie Fizyczne;

3)

kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;

4)

kierunek : Pedagogika;

5)

kierunek: Informatyka w Biznesie i Administracji;

6)

kierunek: Administracja;

7)

kierunek: Zarządzanie.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów. Zasady
studiowania na każdym kolejnym kierunku studiów regulują oddzielne przepisy.

§2
1.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za przeprowadzenie
rekrutacji w wysokości ustalonej przez Rektora.

2.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na kierunek uruchomiony nie podlega zwrotowi.
§3

1.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia obowiązani są zarejestrować się poprzez
uczelnianą internetową stronę „e-rekrutacja” oraz złożyć następujące dokumenty:
1)

podanie na obowiązującym w PWSZ w Wałczu formularzu;

2)

świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty;

3)

świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty;

4)

świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

5)

świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560 );

6)

świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
o którym mowa w pkt. 5;

7)

świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

8)

świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

9)

3 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle;

10) kserokopię dokumentu tożsamości, a w przypadku kandydatów nie będących
obywatelami polskimi - innego uznanego dokumentu identyfikacji osobistej
zgodnie

z

odrębnymi

cudzoziemców studiów;

przepisami

o

podejmowaniu

i

odbywaniu

przez

11) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 2;
12) oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad
na szczeblu centralnym oraz konkursów przedmiotowych organizowanych w PWSZ
w Wałczu (jeśli dotyczy);
13) odpowiednie zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na kierunki, gdzie
postanowienia szczegółowe tego wymagają;
14) oświadczenie studenta o ukończonych i realizowanych kierunkach studiów;
15) inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego (o ile dotyczy) stanowiące
podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.
2.

W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych, świadectwo dojrzałości
w oryginale lub odpisie nie może być dostarczone, dopuszcza się, aby na potrzeby
organizacyjne procesu rekrutacji kandydat złożył stosowne zaświadczenie o uprawnieniu
do studiowania.
§4

1.

Laureaci, finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci
konkursów przedmiotowych organizowanych w PWSZ w Wałczu, przyjmowani są na
I rok studiów z pominięciem kolejności, o której mowa w § 5, w przeciągu trzech lat od
uzyskania tychże osiągnięć.

2.

Kandydaci wymienieni w ust. 1 przyjmowani są pod warunkiem terminowego złożenia
wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w § 3, ust. 1 oraz odpowiedniego
zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia wymienione w ust.1.

3.

Zasady wymienione w ustępach 1 i 2 obowiązują przez kolejne cztery lata.
§5

1.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego kandydatów na kierunki,
o których mowa §1 ust. 3, jest złożenie w terminie kompletu dokumentów.

2.

Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
przeprowadza się na zasadach wstępu wolnego.

3.

Z zastrzeżeniem § 4, ust. 1, o przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń, o ile
niniejszy regulamin nie przewiduje warunków szczegółowych dla danego kierunku.

4.

Ustala się dodatkowe warunki szczegółowe dla kierunku Wychowanie Fizyczne.
Kandydaci na ten kierunek studiów obowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie
lekarskie,

wydane

przez

lekarza

medycyny

pracy,

stosownie

do

przepisów

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r. poz. 2067);
§6
1.

Cudzoziemcy przyjmowani są na I rok studiów w PWSZ w Wałczu na zasadach
ogólnych opisanych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 czerwca 2018r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz
ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2018 poz.
1125).

2.

Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci na I rok
studiów w PWSZ w Wałczu pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo
dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej lub jest
nostryfikowane, zgodnie art. 93 oraz art. 93 a-h ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1454) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo
potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych
w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447).

3.

Cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra lub podejmujący studia na podstawie
umowy międzynarodowej są przyjmowani na studia na warunkach określonych
w decyzji ministra lub umowie.
§7

1.

Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Rektor.

2.

Rektor wskazuje komisję rekrutacyjną oraz sekretarza, który organizuje prace komisji
w zakresie kwalifikacji kandydatów.

3.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1)

organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

2)

sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentów kandydatów;

3)

sporządzenie listy kolejności zgłoszeń osób dopuszczonych i niedopuszczonych do
postępowania rekrutacyjnego;

4)

sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu
zbiorczego dla danego kierunku i specjalności;

5)

przedstawienie wyników postępowania rekrutacyjnego Rektorowi

6)

informowanie kandydatów o przyjęciu na studia na podstawie decyzji
przewodniczącego komisji;

7)

porządzenie i wysłanie do kandydatów pisemnych decyzji administracyjnych o nie
przyjęciu na studia.

4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Rektora.
§8
1.

Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie co najmniej 20 osób
zakwalifikowanych na I rok studiów, o ile Rektor nie postanowi inaczej.

2.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów oraz na podstawie potwierdzenia efektów
uczenia się, rozpoczyna się 22 kwietnia 2019 r., a kończy 15 listopada 2019 r. godz.
14:00.

3.

Szczegółowy harmonogram przebiegu rekrutacji ustala Rektor.

4.

W uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych limitów miejsc, Rektor może
przyjąć kandydatów po terminach określonych wyżej.

