UCHWAŁA NR 16/IV/06
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 12 kwietnia 2006 roku
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu
wstępnego na studia w roku akademickim 2007/2008

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. nr 164 poz. 1365) postanawia się:

§1
Ustalić warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008.
§2
Szczegółowe zasady rekrutacji w roku akademickim 2007/2008 zawiera załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do
Uchwały Senatu nr 16/IV/06 z dnia 12.04.2006r.

Szczegółowe zasady rekrutacji
w roku akademickim 2007/2008
1.

Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów:
1.1 Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadza się według tych samych zasad,
oddzielnie dla każdego kierunku.
1.2 Kandydaci będą przyjmowani na następujące kierunki i specjalności studiów:
Tabela 1
Kierunek

Czas trwania studiów

Specjalność

Stacjonarne Niestacjonarne

Rodzaj
studiów

Liczba
miejsc

Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk
plastycznych

- edukacja i terapia przez sztukę,
- multimedia w edukacji i projektowaniu,
- projektowanie komunikatów wizualnych

3 lata

3 lata

licencjackie

90

Kulturoznawstwo

- animacja kultury,
- turystyka kulturowa,

3 lata

3 lata

licencjackie

60

Finanse i bankowość

- rachunkowość i finanse,

3 lata

3 lata

licencjackie

180

Ekonomia

- ekonomika przedsiębiorstw,
- ekonomika ochrony środowiska.

3 lata

3 lata

licencjackie

90

Pedagogika*

- pedagogika opiekuńcza dorosłych

3 lata

3 lata

licencjackie

90

Automatyka i Robotyka*

- robotyka i mechatronika,
- komputerowe systemy sterowania

3 lata

3 lata

inżynierskie

90

Metalurgia*

- przeróbka plastyczna metali nieżelaznych,
- inżynieria procesów ekstrakcyjnych metali
nieżelaznych.

3 lata

3 lata

inżynierskie

90

* rekrutacja będzie prowadzona w przypadku uzyskania zgody na uruchomienie kierunku

1.3 Przyjęcie kandydatów na I rok wyższych studiów pierwszego stopnia odbywa się w ramach limitów
ustalonych dla kierunków studiów na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. liczby
punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów podstawowych określonych dla
poszczególnych kierunków w tabeli 2.
Tabela 2
Kierunek

Przedmioty podstawowe

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Język obcy nowożytny

Język polski

Kulturoznawstwo

Język obcy nowożytny

Język polski

Finanse i bankowość

Język obcy nowożytny

Matematyka lub geografia

Ekonomia

Język obcy nowożytny

Matematyka lub geografia

Pedagogika

Język obcy nowożytny

Język polski

Automatyka i robotyka

Język obcy nowożytny

Matematyka

Metalurgia

Język obcy nowożytny

Matematyka

*W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę ten przedmiot, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości i uzyskał
lepszy wynik. W przypadku braku tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości pod uwagę bierze się lepszy wynik
klasyfikacji końcoworocznej.

1.4 Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obowiązuje dodatkowo
sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie plastyki.
1.5 Przy ustalaniu sumy punktów z przedmiotów podstawowych, w zależności od rodzaju matury, ustala się
następujące zasady:

1.5.1

W przypadku osób, które przystąpiły do egzaminu maturalnego z przedmiotu podstawowego
(„nowa matura”) bierze się pod uwagę punkty uzyskane w części zewnętrznej egzaminu na
poziomie podstawowym.

1.5.2

Kandydaci, którzy nie zdawali tzw. „nowej matury” uzyskują z przedmiotów podstawowych
liczbę punktów według następującego przeliczenia (tabela 3):

Tabela 3
Ocena
Punkty

1.5.3

Ocena
Punkty

dopuszczająca
40

dostateczna
55

Dobra
70

Bardzo dobra
85

celująca
100

Jeżeli kandydat z przedmiotu podstawowego nie zdawał egzaminu maturalnego („nowa matura”)
lub nie zdawał egzaminu dojrzałości („stara matura”) pod uwagę bierze się oceny klasyfikacji
końcoworocznej i przelicza się je na punkty według tabeli 4.

dopuszczająca
21

dostateczna
36

dobra
46

bardzo dobra
56

Tabela 4
celująca
66

1.6

Maksymalna ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 (2 przedmioty x 100
punktów).

1.7

W przypadku takiej samej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście przyjętych mają
kandydaci, którzy wybrali na maturze poziom rozszerzony z wybranego przedmiotu, Dodatkowym
kryterium są oceny końcowe z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej.

1.8

W przypadku niewypełnienia limitów z powyższym poziomem punktacji w dalszej kolejności
przyjmowani będą kandydaci według uzyskanych punktów aż do wyczerpania przyznanych miejsc (80
% wszystkich przyjętych).

1.9 Kandydaci, uzyskają tyle samo punktów ile ostatnia osoba umieszczona na liście w ramach limitu przyjęć,
również zastaną wpisani na listę przyjętych na studia.
1.10 Absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) będą przyjmowani na I
rok studiów w ramach limitów ustalonych dla kierunków studiów na podstawie wyników konkursu
świadectw dojrzałości, tj. liczby punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów
podstawowych określonych dla poszczególnych kierunków w tabeli 2.
1.11 Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie
do Rektora.

2.

1.11.1

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

1.11.2

Od decyzji Rektora w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi skarga do
Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie przewidzianych w kodeksie
postępowania administracyjnego, o czym należy pouczyć kandydata.

Kandydaci na I rok wyższych studiów zawodowych składają następujące dokumenty:



podanie /na formularzu według ustalonego wzoru/,
deklarację w sprawie wyboru przedmiotów rekrutacyjnych,






3.

świadectwo dojrzałości w oryginale lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości wydany
przez szkołę; w przypadku zagranicznego świadectwa dojrzałości również
zaświadczenie o jego ekwiwalencji z maturą polską,
cztery fotografie o wymiarze 37x52mm,
orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na
wybranym kierunku, a w przypadku kandydatów niepełnosprawnych ruchowo dodatkowo
orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
dowód wniesienia na konto PWSZ opłaty rekrutacyjnej.

2.1

Jeśli kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB) lub
szkołę średnią za granicą i nie może załączyć dokumentów świadectwa dojrzałości (lub
dokumentu równorzędnego) ze względu na późniejszy termin wydania tego dokumentu przez
szkołę w ustalonym terminie, może być dopuszczony warunkowo do postępowania
kwalifikacyjnego na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej zawierającego oceny
(punkty). Ostateczna decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po złożeniu oryginału świadectwa.

2.2

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną ustaloną przez Rektora,
nie wyższą jednak niż opłata określona przez Ministra Edukacji i nauki.

2.3

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu
kwalifikacyjnym (rankingu punktów) uzyskał co najmniej minimalną ilość punktów ustaloną
przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną.

Termin składania dokumentów i ogłoszenie wyników rekrutacji
3.1 Studia stacjonarne
I termin:
• składanie dokumentów do 6 lipca,
• ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych - do 13 lipca,
• pisemne potwierdzenie podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane - do 10 sierpnia,
II termin:
• składanie dokumentów do 7 września,
• ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych - do 14 września,

Druga rekrutacja odbędzie się w przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w pierwszej rekrutacji.
3.2 Studia niestacjonarne
I termin:
• składanie dokumentów do 13 lipca,
• ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych - do 20 lipca,
• wniesienie opłaty za I semestr - do 31 sierpnia (wniesienie opłaty będzie traktowane jako
potwierdzenie podjęcia studiów),
II termin:
• składanie dokumentów do 14 września,
• ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych - do 21 września - przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych (wniesienie opłaty będzie traktowane jako potwierdzenie podjęcia studiów),
Druga rekrutacja odbędzie się w przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w pierwszej rekrutacji.

