Zarządzenie Nr 22/14
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim
2014/2015
Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r.
poz. 572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7) oraz § 14 uchwały nr V/46
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015, zmienionej uchwałą nr V/87
z dnia 21 stycznia 2014 r. zarządzam, co następuje:

Zasady ogólne
1.
2.
3.

4.
5.

§ 1.
Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej, zwanej dalej ERK, na stronie
internetowej www.pwsz.legnica.edu.pl.
Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
W celu rejestracji kandydat:
1) zakłada konto rejestracyjne,
2) dokonuje wyboru kierunku, z zastrzeżeniem że kandydat na kierunku Filologia, jest zobowiązany dokonać
wyboru specjalności już na etapie rejestracji (filologia angielska, filologia germańska),
3) wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych oraz zamieszcza zdjęcie w wersji elektronicznej, zgodnie
z wymogami Uczelni,
4) wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne
lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,
5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na indywidualny
numer konta bankowego wygenerowany przez system.
Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia
nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych
danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza
internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

§ 2.
Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) elektroniczna rejestracja kandydatów od 4 czerwca 2014 r. do 29 lipca 2014 r.
2) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oraz list rezerwowych
– 30 lipca 2014 r.
3) przyjmowanie dokumentów od 31 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r.
4) ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów – 8 sierpnia 2014 r.

Limity przyjęć
1.

§ 3.
Przyjęcia na dany stopień, kierunek lub specjalność i formę studiów odbywają się w ramach ustalonych przez
Radę Wydziałów limitów, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) studia pierwszego stopnia
studia
studia
kierunek
stacjonarne
niestacjonarne
Administracja
60
80
Bezpieczeństwo wewnętrzne
110
150
Dietetyka
105
100
Ekonomia
60
60
Filologia:
filologia angielska
60
x
filologia germańska
40
x
Informatyka
80
80
Inżynieria testowa*
60
60
Finanse, rachunkowość i podatki*
60
60
Pedagogika
100
x
Pielęgniarstwo
64
x
Ratownictwo medyczne
60
x

Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

60
50
60

60
50
100

studia
stacjonarne
80
50

studia
niestacjonarne
180
50

b) studia drugiego stopnia
kierunek
Pedagogika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

2.

3.
4.

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
na uruchomienie kierunku
Określony stopień, kierunek, specjalność i forma studiów nie zostaną uruchomione, gdy liczba kandydatów nie
przekroczy minimalnego limitu przyjęć określonego przez Rektora w porozumieniu z Uczelnianą Komisją
Rekrutacyjną.
Osoby niezakwalifikowane na studia z powodu, o którym mowa w ust. 2, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na
studia, na wskazane przez Uczelnię kierunki, specjalności i formy studiów.
W przypadku niewypełnienia limitów, o których mowa w ust. 1, może zostać podjęta decyzja
o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej w terminach określonych przez Rektora.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

