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Uchwała nr 1/2016 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

zmieniająca  
Uchwałę nr 8/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i  II stopnia  
w roku akademickim 2016/2017 

 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2015 poz. 1833) oraz § 36 ust. 1 Statutu 
Wszechnicy Świętokrzyskiej uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
W Uchwale nr 8/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierunki, na które w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się rekrutacja, formę 
oraz czas trwania studiów określa poniższa tabela. 

Kierunki studiów Forma studiów Czas trwania studiów 

Studia I stopnia 

PEDAGOGIKA stacjonarne/ niestacjonarne 6-semestralne/ 3-letnie 

FIZJOTERAPIA stacjonarne/ niestacjonarne 6-semestralne/ 3-letnie 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

stacjonarne/ niestacjonarne 6-semestralne/ 3-letnie 

Studia II stopnia 

PEDAGOGIKA niestacjonarne 2-letnie 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

stacjonarne/ niestacjonarne 4-semestralne/ 2-letnie 
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2) w § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) poświadczona przez uczelnię kopia: 
̶ świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku 
kandydata na studia pierwszego stopnia, 

̶ dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie 
tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem 
– w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,” 

 

§ 2 
Pozostała treść Uchwały nr 8/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 
2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 
2016/2017 nie ulega zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 
2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki 
3. Kanclerz 
4. Kwestor 
5. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 
6. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki 
7. Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 
8. Sekcja Wydawniczo-Informatyczna 
9. aa. 


