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 WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 
        25-435  Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 
                    tel./fax (0-41)  331-12- 44 
                       http://www.ws.edu.pl 
                      e-mail: ws@ws.edu.pl 

 
Uchwała nr  8 /2008 

Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej 
w Kielcach 

z dnia 22 października 2008 r. 
 

w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) 
w roku akademickim  2008/2009 

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

wyŜszym (Dz. U. 05. Nr 164 poz. 1365) oraz § 14 pkt. 2 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej  
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów II stopnia (magisterskich) 
niestacjonarnych w ramach limitów ustalonych przez rektora. 

 
§ 2 

1. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

2. Kierunki i specjalności, na które odbędzie się rekrutacja oraz kryteria kwalifikacyjne, 
limity przyjęć, zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

1. Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
rektora. 

2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej naleŜy w szczególności: 
•  przyjmowanie od kandydatów dokumentów wymienionych w  § 4; 
•  zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu sprawdzianów predyspozycji  

i umiejętności praktycznych;  
• ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego, podejmowanie decyzji o przyjęciu 

na studia i sporządzanie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego; 
•  zawiadomienie kandydatów o decyzji w sprawie przyjęcia na studia; 
•  przyjmowanie i opiniowanie odwołań. 

 
 

§ 4 
Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: 
1) ankieta osobowa na obowiązującym w uczelni druku, 
2) świadectwo dojrzałości lub jego oryginalny odpis, 
3) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, 
4) świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,  
5) 4 fotografie, 
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6) kserokopia stron: 1-2 dowodu osobistego, 
7) kserokopia dowodu wniesionej opłaty kosztów  postępowania rekrutacyjnego i wpisowego, 
8) własnoręcznie podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych, po zakończonej 

rekrutacji. 
§ 5 

1. Kandydaci na studia niestacjonarne składają dokumenty w terminach: 
• na specjalności kierunku pedagogika – do 30 listopada 2008 r., 

2. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja, której 
zakończenie nastąpi nie później niŜ  20 grudnia 2008 r.  

 
§ 6 

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia kandydatowi przysługuje 
odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14. dni od daty 
doręczenia decyzji. 

2. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 
3. Decyzja rektora jest ostateczna. 

 
§ 7 

Uchwała  wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, po spełnieniu warunku, o którym mowa 
w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
(Dz. U. 05. Nr 164 poz. 1365). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1) Dziekani 
2) Kierownicy katedr 
3) Kierownicy dziekanatów 
4) Dyrektor Administracyjny 
5) Kwestor 
6) Kadry 
7) a/a 
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ZAŁ ĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr  8/2008 

Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej 
w Kielcach z dnia 22 października2008 r. 
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia 
(magisterskie) 
w roku akademickim 2008/2009 

 

 Kierunki i specjalności, kryteria kwalifikacyjne i limity przyjęć dla studiów II stopnia 
    (magisterskich) 

Kierunki studiów 
i specjalności Kryteria kwalifikacyjne 

Czas 
trwania 
studiów 

Forma 
studiów 

Limit 
przyjęć 

na studia 
1 2 3 4 5 

1. PEDAGOGIKA 
 specjalności: 

- edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna  

przyjęcia bez egzaminów do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów)  
* dla absolwentów studiów I stopnia z 

tytułem licencjata, takiej samej lub 
zbliŜonej specjalności 

2-letnie 
II stopnia 

niestacjo-
narne 

50 

- resocjalizacja i profilaktyka 
społeczna 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 
* dla absolwentów studiów I stopnia z 
tytułem licencjata róŜnych specjalności 

kierunku pedagogika 

2-letnie 
II stopnia  

niestacjo-
narne 

100 
 

- pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza 

jw. 
2-letnie  

II stopnia 
niestacjo-

narne 

 

50 

 

- interwencja kryzysowa jw. 
2-letnie  

II stopnia 
 niestacjo-

narne 

 

50 

 

 
 
 
 
 

 


