Uchwała Nr 8/2018
Senatu Wyższej Szkoły
Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
pierwszego i drugiego stopnia w r.a. 2019/2020
Na podstawie art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 z późn. zm.); § 22 ust. 2 pkt 3) Statutu Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu – uchwala się – co
następuje:
§1
1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia odbywają się na
następujące kierunki:
1) Studia pierwszego stopnia:
a) Zarządzanie
b) Inżynieria zarządzania
c) Pedagogika
2) Studia drugiego stopnia:
a) Zarządzanie;
b) Pedagogika.
2. Limit przyjęć w Uczelni:
1) Studia pierwszego stopnia
Kierunek

LIMIT studia
niestacjonarne
150
150
150

a) Zarządzanie
b) Inżynieria zarządzania
c) Pedagogika (studia licencjackie)
2) Studia drugiego stopnia
Kierunek
LIMIT studia
niestacjonarne
a) Zarządzanie
500
b) Pedagogika
500

3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter wolny.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną ustaloną przez
Kanclerza.
5. Opłata rekrutacyjna może zostać zniesiona bądź obniżona na dany rok akademicki
stosownym Zarządzeniem Kanclerza.
§2
1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia odbywają się bez
egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność podpisanej z Uczelnią umowy.
2. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu na studia decydować będzie ranking
świadectw dojrzałości i dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

3.Studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół
wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub
drugiego stopnia.
4. Kandydat przyjęty na I rok studiów zostanie dopuszczony do ich podjęcia po uiszczeniu,
w wyznaczonym terminie, wymaganej opłaty za zajęcia dydaktyczne.
5. Absolwenci szkół pomaturalnych państwowych czy niepaństwowych, w tym również
college’u, oraz kandydaci legitymujący się „międzynarodową maturą” (dyplom
„International Baccalaureate” IB), ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne
pierwszego stopnia, podlegają takiemu samemu procesowi kwalifikacyjnemu jak pozostali
kandydaci na te studia.
§3
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Rektora Uczelni.
2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor lub Dziekan; może
być również samodzielny pracownik naukowy, wyznaczony przez Rektora.
3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) kompletowanie dokumentów kandydatów;
2) kwalifikowanie kandydatów na I rok studiów;
3) prowadzenie obowiązującej dokumentacji rekrutacji;
4) sporządzenie końcowego protokołu z posiedzenia Komisji;
5) zawiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji;
6) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia, w ramach 90% limitu miejsc.
4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni
w terminie 14 dni od jej otrzymania.
§4
1. Od kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia wymagane są następujące
dokumenty:
1) podanie – kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni);
2) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwo dojrzałości;
3) dwie jednakowe fotografie (37 x 52 mm) na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
4) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata
5) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
§5
1. Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:
1) podanie – kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni);
2) poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego
stopnia ;
3) poświadczona przez uczelnię kopia suplementu (cześć B do dyplomu) lub wypis
z indeksu studiów pierwszego stopnia;
4) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości;
5) zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia – dla
osób ubiegających się o stypendium naukowe (przerwa pomiędzy zakończeniem,
a rozpoczęciem studiów nie może być dłuższa niż rok);
6) dwie jednakowe fotografie (37 x 52 mm) na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
7) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata;
8) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

§6
1. Rekrutacja cudzoziemców:
Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nie posiadająca
polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz
obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów są z mocy prawa traktowane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.
2. Do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni
cudzoziemcy, którzy:
1) posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce
2) posiadają status uchodźcy nadany w Polsce
3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski
4) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na
terytorium Polski
5) otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy z związku z okolicznością, o której mowa
w art.127, art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) udzielone na
terytorium Polski
6) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
7) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu lub będący
pracownikami migrującymi mieszkającymi na terytorium Polski
8) za członków rodzin osób, o których mowa w pkt. 7) uważa się osoby wymienione
w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie lub wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r.
poz. 900).
3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na
zasadach obowiązujących obywateli polskich:
1) ważna Karta Polaka
2) karta pobytu stałego (osiedlenie się) w Polsce
3) karta pobytu status uchodźcy nadany w Polsce
4) karta pobytu ochrona czasowa na terytorium Polski
5) karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana na terytorium
Polski
6) karta pobytu czasowego wydana na terytorium Polski w związku z okolicznością,
o której mowa w art.127, art.159 ust.1 lub art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.)
7) karta pobytu ochrona uzupełniająca udzielona na terytorium Polski
8) paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (jeśli kandydat posiada to należy
dołączyć potwierdzenie zamieszkania na terytorium Polski oraz dokument
potwierdzający, że jest się pracownikiem migrującym
9) dokument potwierdzający prawo stałego pobytu – dotyczy osób będących
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
członków ich rodzin.
4. Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać
studia cudzoziemcy, którzy:

1) są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nie posiadają
uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli
polskich
2) są obywatelami państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin,
posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas
studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach
obowiązujących obywateli polskich
3) posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia
obowiązujących obywateli polskich.
§7
1. Od cudzoziemców – kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia wymagane są
następujące dokumenty:
1) Podanie – kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni)
2) Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplom IB / dyplomu EB / lub inne świadectwo
uzyskane poza granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie
umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego Kuratora
Oświaty.
3) Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza
granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub
świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych).
4) Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub
apostille (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw o których
mowa w umowach międzynarodowych)
5) Zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo
uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego
systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo).
6) Kserokopia świadectwa (oryginał do wglądu) ukończenia szkoły średniej (dotyczy
kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji).
7) Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu).
8) Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski
tj. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do
pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci
nieposiadający w trakcie rekrutacji wizy wjazdowej do Polski, przedstawiają ten
dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 1 października 2018 r.
9) Dwie jednakowe fotografie (37x52 mm) na jasnym tle, bez nakrycia głowy.
10) Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki
dokument, należy okazać oryginał do wglądu).
11) Upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku gdy kandydat nie posiada
wizy wjazdowej do Polski, dokumenty kandydata mogą zostać złożone przez osobę
trzecią posiadającą upoważnienie na piśmie.
12) Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów,
którym nadano taki numer w polskim urzędzie).
2. Od cudzoziemców – kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są
następujące dokumenty:
1) Podanie – kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni)
2) Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplom IB / dyplom EB / świadectwo uzyskane
poza granicami RP uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w

państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy
międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego Kuratora
Oświaty, na żądanie Komisji Rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić
legalizację lub apostille zagranicznego świadectwa.
3) Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów
kształcących się w polskim systemie edukacji).
4) Odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu –
zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie
oraz datą egzaminu dyplomowego) lub oryginał dyplomu uzyskanego poza
granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego
poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na
podstawie umowy międzynarodowej, lub uznany za równoważny odpowiedniemu
polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.
5) Zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo lub
dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
wydane (dokument może być wymagany dodatkowo).
6) Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu), oficjalnego transkryptu
zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku
studiów
7) Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu).
8) Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski
tj. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do
pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci
nieposiadający w trakcie rekrutacji wizy wjazdowej do Polski, przedstawiają ten
dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 1 października 2018 r.
9) Dwie jednakowe fotografie (37x52 mm) na jasnym tle, bez nakrycia głowy
10) Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki
dokument, należy okazać oryginał do wglądu).
11) Upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku gdy kandydat nie posiada
wizy wjazdowej do Polski, dokumenty kandydata mogą zostać złożone przez osobę
trzecią posiadającą upoważnienie na piśmie.
12) Kandydaci na studia drugiego stopnia (absolwenci polskich uczelni) oczekujący na
wydanie dyplomu składają – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem
dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego).
13) Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów,
którym nadano taki numer w polskim urzędzie).
§8
1. Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami
Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania
1) Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) legalizacja dokumentu jest w tym państwie
zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państwstron konwencji ora adresy instytucji wydających apostille znajdują się na stronie
Konwencji Haskiej
2) Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem
miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych
na dokumencie. Trzeba ją dokonać, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo
kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji
dokumentów.
3) Legalizacji świadectwa/dyplomu może dokonać:
a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na terytorium lub
w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom

b) władze oświatowe państwa, na którego na terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo/dyplom
c) akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka
konsularna państwa, na terytorium lub w którego systemie edukacji wydano
świadectwo/dyplom.
§9
1. Rodzaje świadectw, które w Polsce uznaje się z mocy prawa (nie wymaga się załatwienia
dodatkowych formalności)
1) świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej,
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy
maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane
oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo,
na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.
Dotyczy to obecnie świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia,
Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk,
Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
2) Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie
3) Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie
z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia
21 czerwca 1994 r.
4) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (obecnie: Białoruś, Chiny,
Ukraina). Wykaz wszystkich umów na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
§ 10
1. Tłumaczenia dokumentów – dokumenty wydane w języku innym niż język polski (oprócz
paszportu lub innego dokumentu tożsamości) składa się wraz z tłumaczeniami na język
polski. Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:
1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych - lista
tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, lub
2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie
członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium
lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, lub
4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub
urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji
wydano świadectwo/dyplom.

§ 11
1. Termin składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia w rekrutacji
letniej na semestr zimowy:
1) Rekrutacja podstawowa: od 08.04.2019 r. do 31.07.2019 r.
2) Rekrutacja uzupełniająca: od 01.08.2019 r. do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć
2. Termin składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia w rekrutacji
zimowej na semestr letni:
1) Rekrutacja podstawowa: od 18.11.2019 r. do 26.01.2020 r.
2) Rekrutacja uzupełniająca: od 27.01.2020 r. do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć.
§ 12
1. Warunkiem przyjęcia na studia jest:
1) złożenie wymaganego kompletu dokumentów w terminie ustalonym w § 11;
2) wpłata opłaty rekrutacyjnej i podpisanie umowy o naukę oraz warunkach
odpłatności za studia w wyznaczonym przez Kanclerza terminie określonym
w § 11.
§ 13
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji wchodzi w życie z dniem zaopiniowania
przez Senat.
2. Uchwałę należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej na terenie Uczelni, w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok
akademicki, którego Uchwała dotyczy.
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