WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15
tel./fax (0-41) 331-12- 44
http://www.ws.edu.pl
e-mail: ws@ws.edu.pl

Uchwała nr 2/2009
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej
w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie)
w roku akademickim 2010/2011
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. 05. Nr 164 poz. 1365) oraz § 14 pkt. 2 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej
uchwala się, co następuje:
§1
Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów I stopnia (licencjackich)
stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach limitów ustalonych przez rektora.
§2
1. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
2. Kierunki i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja oraz kryteria kwalifikacyjne,
limity przyjęć, zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
1. Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez
rektora.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej naleŜy w szczególności:
*
przyjmowanie od kandydatów dokumentów wymienionych w § 5;
* zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu sprawdzianów predyspozycji
i umiejętności praktycznych;
* ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego, podejmowanie decyzji o przyjęciu
na studia i sporządzanie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego;
*
zawiadomienie kandydatów o decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
*
przyjmowanie i opiniowanie odwołań.
§4
1. Rektor powołuje, na wniosek dziekanów, komisje do przeprowadzenia sprawdzianów
praktycznych oraz komisje oceniające.
2. Dziekan wyznacza zespół do opracowania zagadnień sprawdzianów predyspozycji
i umiejętności praktycznych.
3. Przygotowanie zagadnień sprawdzianów predyspozycji i umiejętności praktycznych
powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.
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§5
Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa na obowiązującym w uczelni druku,
2) świadectwo maturalne, bądź jego odpis w oryginale (dotyczy kandydatów, którzy zdali
egzamin maturalny wg nowych zasad),
3) świadectwo dojrzałości, bądź jego odpis w oryginale (dotyczy kandydatów, którzy zdali
egzamin dojrzałości wg starych zasad),
4) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
5) świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
a na kierunki wychowanie fizyczne (wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną),
turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia – świadectwo lekarskie wydane przez poradnię
sportowo-lekarską lub ośrodek medycyny pracy,
6) 4 fotografie,
7) kserokopia stron: 1-2 dowodu osobistego,
8) kserokopia dowodu wniesionej opłaty kosztów postępowania rekrutacyjnego i wpisowego,
9) własnoręcznie podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych, po zakończonej
rekrutacji.
§6
1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty w terminach:
• na wszystkie specjalności kierunku filologia – do 28 sierpnia 2010 r.,
• na wszystkie specjalności kierunku pedagogika – do 28 sierpnia 2010 r.,
• na kierunek praca socjalna – do 28 sierpnia 2010 r.,
• na kierunek fizjoterapia – do 28 sierpnia 2010 r.,
• na kierunek wychowanie fizyczne: specjalność wychowanie fizyczne z gimnastyką
korekcyjną – do 27 sierpnia 2010 r.,
• na kierunek turystyka i rekreacja – do 28 sierpnia 2010 r.
2. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja, której
zakończenie nastąpi nie później niŜ 24 września 2010 r. (wszystkie kierunki i specjalności
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).
3. Sprawdziany praktyczne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędą się w terminach:
• na kierunek wychowanie fizyczne: specjalność wychowanie fizyczne z gimnastyką
korekcyjną – 28-29 sierpnia 2010 r. dla kandydatów na studia stacjonarne
i niestacjonarne,
• na pozostałe kierunki i specjalności – 30 sierpnia 2010 roku.
§7
1. Kandydatowi od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia przysługuje
odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14. dni od daty
doręczenia decyzji.
2. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Decyzja rektora jest ostateczna.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, po spełnieniu warunku, o którym mowa
w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. 05. Nr 164 poz. 1365).
Otrzymują:
1) Dziekani
2) Dyrektor Administracyjny
3) Kwestor
4) Kierownicy katedr
5) Kierownicy dziekanatów
6) Kadry
7) a/a
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr 2/2009
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej
w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie rekrutacji na studia
w roku akademickim 2010/2011

I. Kierunki i specjalności, kryteria kwalifikacyjne i limity przyjęć.
Kierunki studiów
i specjalności

Kryteria kwalifikacyjne

Czas
trwania
studiów
3

1
1. FILOLOGIA
specjalności:
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- filologia angielska
(specjalizacja
tłumaczeniowa)

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania
limitu (decyduje kolejność składania
kompletu wymaganych dokumentów)

3-letnie
I stopnia

jw.

3-letnie
I stopnia

- filologia angielska
z pedagogiką szkolną
(specjalizacja nauczycielska)
2. PEDAGOGIKA
specjalności:
- edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna

- zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
i przedszkolna
z nauczaniem języka
angielskiego

** sprawdzian poprawności wymowy na
podstawie wskazanych tekstów
jw.
kandydaci, którzy
zdali egz. dojrzałości
wg starych zasad
zobowiązani są do
wynik części ustnej
okazania
egzaminu
dokumentów
maturalnego
potwierdzających
z języka
znajomość języka
angielskiego dla
angielskiego co
kandydatów, którzy
najmniej na poziomie
zdali egz. maturalny
B2 według
wg nowych zasad
Europejskiego
Systemu Opisu
Językowego Rady
Europy

Forma
studiów
4

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

3-letnie
I stopnia

niestacjonarne

3-letnie
I stopnia

niestacjonarne

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

Limit
przyjęć
na studia
5

25
50
25
50

100

50

- pedagogika resocjalizacyjna
i sądowa

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania
limitu (decyduje kolejność składania
kompletu wymaganych dokumentów)

3-letnie
I stopnia

- pedagogika opiekuńczowychowawcza z arteterapią

jw.

3-letnie
I stopnia

- pedagogika z turystyką

jw.

3-letnie
I stopnia

niestacjonarne

50

- doradztwo zawodowe

jw.

3-letnie
I stopnia

niestacjonarne

50

3

50
150
25
50

jw.

3-letnie
I stopnia

niestacjonarne

50

jw.

3-letnie
I stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

25
50

jw.

3-letnie
I stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

25
50

konkurs świadectw dojrzałości
i maturalnych obejmujący przedmioty:
- biologia lub fizyka lub chemia (wybiera
się ocenę wyŜszą)
W przypadku gdy na świadectwie brak
oceny z biologii, fizyki i chemii
w konkursie uwzględnia się ocenę
z języka polskiego

3-letnie
I stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

75
150

** sprawdzian sprawności fizycznej
obejmujący: gimnastykę, piłkę
siatkową, piłkę koszykową, piłkę
ręczną

3-letnie
I stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

50
250

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania
limitu (decyduje kolejność składania
kompletu wymaganych dokumentów)

3-letnie
I stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

30
50

jw.

3-letnie
I stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

30
75

- animacja społecznokulturalna
3. PRACA SOCJALNA
specjalności:
- praca społeczna w pomocy
społecznej

- opieka środowiskowa
i instytucjonalna

4. FIZJOTERAPIA

5. WYCHOWANIE FIZYCZNE
specjalność:

- wychowanie fizyczne
z gimnastyką korekcyjną
6. TURYSTYKA I REKREACJA
specjalności:
- turystyka w gospodarce
regionalnej
- organizacja i obsługa ruchu
turystycznego

** w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian przekroczy limit,
o przyjęciu decydować będzie jako dodatkowe kryterium, kolejność złoŜenia kompletu
wymaganych dokumentów.
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II. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego:
1. Sprawdzian predyspozycji i umiejętności praktycznych przeprowadza co najmniej trzech
nauczycieli akademickich, w tym specjalista danego przedmiotu lub danego zakresu
objętego sprawdzianem.
2. Predyspozycje i umiejętności praktyczne na kierunku wychowanie fizyczne ocenia się
w skali 0-15 punktów za kaŜdą konkurencję. Sprawdzian traktuje się jako zaliczony, jeŜeli
kandydat uzyska co najmniej 20 punktów łącznie za wszystkie konkurencje.
3. Sprawdzian poprawności wymowy na kierunku pedagogika, specjalność - zintegrowana
edukacja

wczesnoszkolna

i przedszkolna

z

nauczaniem

języka

angielskiego,

edukacja

wczesnoszkolna i przedszkolna obejmuje:

- badanie poprawności mowy (artykulacja),
- zwrócenie uwagi na tempo mówienia (zacinanie, jąkanie, prawidłowy oddech),
- zwrócenie uwagi na zaburzenia głosu (fonacja – głos cichy, załamany, ochrypły,
falsetowy),
- zwrócenie uwagi na wady w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych (wady
zgryzu, rozszczepy),
- zwrócenie uwagi na wymaganą normę słuchową.
Sprawdzian traktuje się jako niezaliczony w przypadku stwierdzenia jąkania lub wad
w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych.
4. W konkursie świadectw na kierunek fizjoterapia:
1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości uwzględnia się korzystniejszą dla nich
ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty
wg następującej tabeli:
Skala ocen 3 - 5
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
-

Wskaźnik
100
70
50
-

100
90
70
50
30
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Skala ocen 2 – 6
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający

Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw
dojrzałości.
2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny uwzględnia się wynik egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, biorąc pod uwagę wynik
z egzaminu pisemnego:
Wynik egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się
wg wzoru:
W=1xP
W=1,2xR
P – wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyraŜony w punktach procentowych,
R – wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyraŜony w punktach procentowych,
W – wynik jest sumą punktów przy załoŜeniu, Ŝe 1%=1pkt.

5. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które złoŜyły
komplet wymaganych dokumentów.
6. Przed przystąpieniem do sprawdzianu, kandydat winien okazać dowód toŜsamości.
7. Z przeprowadzonych sprawdzianów sporządza się protokół.
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