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Uchwała nr 8/2015
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
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.) oraz § 36 ust. 1 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej uchwala się, co następuje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wstęp na studia jest wolny.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 4.
Przyjęcie na studia może nastąpić także w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS
przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku i poziomu kształcenia.
Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat odrębną uchwałą.

§2
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
FILOLOGIA
PEDAGOGIKA
FIZJOTERAPIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

3-letnie
3-letnie
3-letnie
3-letnie

Studia II stopnia
PEDAGOGIKA

niestacjonarne

2-letnie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

stacjonarne
niestacjonarne

2-letnie

2. Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów określi Senat Uczelni odrębną uchwałą.
3. Limity miejsc na poszczególne kierunki i specjalności w ramach poszczególnych form studiów określi
Rektor w drodze zarządzenia.
§3
1. Kandydaci na studia dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej poprzez stronę internetową
www.rekrutacja.ws.edu.pl, podając dane wymagane w procesie rekrutacji.
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2. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa na obowiązującym w uczelni druku,
2) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości „nowej matury” lub „starej matury” bądź
poświadczonej przez Uczelnię kopii dyplomu IB (International Baccalaureate) matury
międzynarodowej, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia – również 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,
3) 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 oraz fizjoterapia),
4) 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
5) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.
3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną i wpisowe w wysokości ustalonej
przez Rektora.
4. Osoby przyjęte na studia podpisują z uczelnią umowę o świadczeniu usług edukacyjnych.
§4
Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie z zasadami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), przy czym cudzoziemcy, o których
mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, mogą podejmować studia na zasadach dotyczących obywateli polskich.
§5
Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą może być uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości
na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku umowy, w trybie nostryfikacji
przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie
nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych zagranicą (Dz. U. nr 63, poz. 443).
§6
1. Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwa od
15 kwietnia do 23 września 2016 r.
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia składają dokumenty w terminie od 5 maja do 25 września 2015 r.
3. W przypadku niewyczerpania limitów miejsc ogłoszona zostanie dodatkowa rekrutacja, termin
zakończenia której określa rektor w drodze zarządzenia.”
§7
Dziekan nadzoruje całość procesu rekrutacji na wydziale i wydaje decyzje o przyjęciu na studia opatrzone
własnym podpisem.
§8
1. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
o nieprzyjęciu na studia.
2. Decyzja rektora jest ostateczna
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, po spełnieniu warunku, o którym mowa w 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.).
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.
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