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Uchwała nr 1 / 2011
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej
w Kielcach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 05, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 i § 36 Statutu Wszechnicy
Świętokrzyskiej uchwala się, co następuje:
§1
Uczelnia przyjmuje kandydatów na I rok studiów I i II stopnia stacjonarnych
i niestacjonarnych.
§2
1. Kierunki, na które odbędzie się rekrutacja, formę oraz czas trwania studiów określa
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów w danym roku akademickim określi
Senat Uczelni odrębną uchwałą.
3. Prezydent w drodze zarządzenia określi limity miejsc na poszczególne kierunki
i specjalności w ramach określonych form studiów.
§3
1. Rekrutację przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
− przyjmowanie od kandydatów dokumentów wymienionych w § 4,
− 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.

1.

2.
1)
2)
3)
4)

§4
Kandydaci dokonują obowiązkowej elektronicznej rejestracji na studia poprzez stronę
internetową www.rekrutacja.ws.edu.pl, podając dane wymagane w procesie rekrutacji na
studia.
Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
ankieta osobowa na obowiązującym w uczelni druku,
świadectwo dojrzałości bądź jego odpis,
odpis dyplomu ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, licencjata,
inżyniera lub równorzędnego (dotyczy kandydatów na II stopień studiów),
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, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia),

5)
6)
7)
8)

4 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopia dowodu wniesionej opłaty kosztów postępowania rekrutacyjnego i wpisowego,
własnoręcznie podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych.

§5
1. Kandydaci na studia I i II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty
w terminie do 17 września 2012 r.
2. W przypadku niewyczerpania limitów miejsc ogłoszona zostanie dodatkowa rekrutacja,
termin zakończenia której określony zostanie stosownym zarządzeniem rektora.
§7
1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieprzyjęciu na studia.
2. Decyzja rektora jest ostateczna.
§8
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 (Dz. U. 05, Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.).

Otrzymują:
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
3. Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
4. Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
5. Wiceprezydent
6. Kwestor
7. Kierownicy katedr
8. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
9. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
10. Kierownik Sekcji Wydawniczo-Informatycznej
11. a/a

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/2011
Senatu Wszechnicy świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

I. Kierunki, forma oraz czas trwania studiów.
Kierunki studiów

Forma studiów

Czas trwania studiów

I STOPIEŃ
FILOLOGIA
PEDAGOGIKA
PRACA SOCJALNA
FIZJOTERAPIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
TURYSTYKA I REKREACJA

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

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

II STOPIEŃ
PEDAGOGIKA
TURYSTYKA I REKREACJA

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

2-letnie
2-letnie

II. Kryteria kwalifikacyjne.

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia odbywa się na
podstawie kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów, o ile kandydat spełnia
warunki określone w § 4 niniejszej Uchwały.

