
UCHWAŁA NR 2/2021  

SENATU  

WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE 

 

z dnia 29 czerwca 2021 r.  r. 

 

w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 

sposobu jej przeprowadzenia w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w roku 

akademickim 2022/2023 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 poz.1668) oraz § 12 pkt. 1 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Umiejętności 

Zawodowych z siedzibą w Pińczowie, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Senat Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych ustala warunki i tryb oraz terminy 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w Wyższej Szkole 

Umiejętności Zawodowych w roku akademickim 2022/2023 stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Rektor na zasadach ustalonych w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie niniejszej uchwały Senat powierza Rektorowi. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Rektor 

                dr Jan Główka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Warunki i tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 

przeprowadzenia w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych 

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

§ 1. 

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów 

stacjonarnych na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym. 

§ 2. 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz 

postępowania  o przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydania 

decyzji o odmowie przyjęcia na studia. 

2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. 

§ 3. 

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów obejmuje złożenie następujących 

dokumentów: 

a) formularz rekrutacyjny 

b) życiorys, 

c) świadectwo lub dokument, o którym mowa w § 4,  

d) deklaracja płatności, 

e) trzy zdjęcia, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na danym 

kierunku studiów. 

§ 4. 

1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada, z zastrzeżeniem ust. 

2: 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach  

o systemie oświaty; 

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 



3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  

z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty; 

4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) (art. 93 ust. 3 

ustawy o systemie oświaty:  Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, 

świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne 

uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, 

mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający  

w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze 

zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do 

kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,  

z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego 

dokumentu.); 

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w pkt 4: 

a) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję 

edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe  

w tych państwach; 

b) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację 

International Baccalaureate Organization w Genewie; 

c) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie 

zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną  

w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10). 

6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu 

wykształcenia; 



7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości 

na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która 

posiada: 

a) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, 

których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

b) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  

z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

§ 5. 

 Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, 

należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

§ 6. 

Kandydaci posiadający świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się  

o przyjęcie na studia (poza IB i EB) wydany w innym kraju niż Polska, zobowiązani są do 

złożenia, w zależności od kraju, w którym został wydany: 

- świadectwa lub dokumentu  opatrzonego klauzulą apostille, 

- świadectwa lub dokumentu posiadającego legalizację, 

- świadectwa lub dokumentu nostryfikowanego.  

§ 7. 

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia 

w roku akademickim 2022/2023 ustala Kanclerz Uczelni. 

2. Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się 

dzień wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni. 

§ 8. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce ( Dz.U 2018, poz.1668) oraz z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Poza warunkami określonymi powyżej cudzoziemcy są zobowiązani do: 

1) złożenia kserokopii zaświadczenia dotyczącego znajomości języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia na studiach 

prowadzonych w języku polskim i osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia. W przypadku wątpliwości co do znajomości języka lub braku 

zaświadczenia decyduje rozmowa przeprowadzona z pracownikiem Uczelni, 



2) złożenia kserokopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Polski, 

3) złożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub 

następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenia 

przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

3. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci dopiero po zatwierdzeniu Uczelni jako jednostki, która 

może przyjmować cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, zgodnie z art. 

144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 

ze zm.). 

§ 9. 

Rekrutacja będzie przeprowadzona w następujących terminach: 

a) na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 od 1 grudnia 2021 do 30 września 

2022, 

b) na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 od dnia 1 listopada 2022 do dnia 15 marca 

2023.  

 

  


