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Uchwała nr 5/2012
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej
w Kielcach
z dnia 25 stycznia 2012 r.
zmieniająca
uchwałę w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia
w roku akademickim 2012/2013
Na podstawie art. 169 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów (Dz. U. Nr 201 poz. 1188) oraz § 38 ust. 1 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej
uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale nr 1/2011 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 20 kwietnia
2011 r. w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3
Dziekan nadzoruje całość procesu rekrutacji na wydziale i wydaje decyzje o przyjęciu na
studia opatrzone własnym podpisem.”
2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa na obowiązującym w uczelni druku,
2) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
3) poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego
stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub
równorzędnego – wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na II stopień studiów),
4) zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez
lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego
czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące
w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we
Wszechnicy Świętokrzyskiej (dotyczy kandydatów na kierunki: wychowanie
fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia),
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5) 3 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych),
6) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów
będących cudzoziemcami,
7) kserokopia dowodu wniesionej opłaty kosztów postępowania rekrutacyjnego
i wpisowego,
8) własnoręcznie podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.”
3. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o nieprzyjęciu na studia.
2. Decyzja rektora jest ostateczna.”
§2
Pozostałe zapisy Uchwały Senatu nr 1/2011 Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia
20 kwietnia 2011 r. pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
3. Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
4. Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
5. Kanclerz
6. Kwestor
7. Kierownicy katedr
8. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
9. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
10. Kierownik Sekcji Wydawniczo-Informatycznej
11. Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
12. a/a
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