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UCHWAŁA  Nr  8/2013 

Rady Naukowo-Programowej Wyższej Szkoły Zarządzania 

z dnia 28 maja 2013 r. 

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia  

w roku akademickim 2014/2015 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 28  ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania  

w Częstochowie, Rada Naukowo-Programowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie 

ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 

2013/14: 

§ 1 

 

W roku akademickim 2014/15 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie przyjmuje 

kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia na następujące kierunki: 

- studia stacjonarne 

a)  „zarządzanie i inżynieria produkcji” (studia inżynierskie), 

b) „pedagogika”, 

c) „pielęgniarstwo”. 

 

- studia niestacjonarne 

a)  „zarządzanie i inżynieria produkcji” (studia inżynierskie), 

b) „pedagogika”, 

c) „pielęgniarstwo” (studia tzw. „pomostowe”). 

 

§ 2 

Wstęp na studia jest wolny. 

 

§ 3 

1. Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. 

2. Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia tzw. „pomostowych” na kierunku 

„pielęgniarstwo” jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa liceum 

medycznego lub dyplomu medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie 

pielęgniarki. 

 

§ 4 

Kandydat na studia jest zobowiązany przedłożyć w Dziekanacie przy ul. 1 Maja 40  

w Częstochowie następujące dokumenty:  

- oryginał świadectwa dojrzałości albo odpis potwierdzony notarialnie, 

- oryginał świadectwa liceum medycznego lub dyplom medycznej szkoły zawodowej 

kształcącej w zawodzie pielęgniarki (w przypadku studiów tzw. „pomostowych”), 

- 4 fotografie o wymiarze 45 x 35 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, 

- potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej. 
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§ 5 

1. Postępowanie rekrutacyjne trwa do 30 września 2014 r. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów  

o przyjęcie na studia po upływie terminu rekrutacji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Za zgodą Rektora, rekrutacja może być prowadzona w drugim terminie do dnia 28 lutego 

2015 r. Zajęcia studentów przyjętych na studia w drugim terminie rozpoczynają się  

w semestrze letnim. 

§ 6 

Warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie 

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). 

 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

          Naukowo-Programowej    

 

Rektor 

        

       

      dr inż. Andrzej Dziewiątkowski 


