UCHWAŁA NR 3
Senatu
Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej

Senat Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 ze zm.) oraz
§ 16 pkt 4 Statutu WSZ-SW uchwala, co następuje:
§1
1.

2.

Niniejsza uchwała określa warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 na studia
wyższe prowadzone w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej zwanej dalej
„WSZ-SW” na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym:
1) studia pierwszego stopnia (licencjackie);
2) studia drugiego stopnia (magisterskie).
Uchwałę stosuje się do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku
polskim i angielskim rozpoczynających się od semestru zimowego 2021r. oraz semestru
letniego 2022 r.
§2

1.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może się ubiegać osoba, która posiada:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty;
2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty;
4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 i 1560);
5) świadectwo lub o inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o
której mowa w pkt 4;
6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do
ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu
wykształcenia;
7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości
na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
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2.

3.

4.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może sie ubiegać osoba, która posiada:
1) dyplom ukończenia studiów wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w polskim
systemie szkolnictwa wyższego i nauki lub w systemie szkolnictwa wyższego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub
2) zalegalizowany lub zaopatrzony w apostille dyplom ukończenia studiów za granicą
uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w
którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom ten wydała (dyplom
uznany na mocy art. 3265 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce), lub
3) zalegalizowany lub zaopatrzony w apostille dyplom ukończenia studiów za granicą uznany
za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, także na
podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (dyplom uznany na
podstawie umowy międzynarodowej), lub
4) zalegalizowany lub zaopatrzony w apostille dyplom ukończenia studiów za granicą uznany
za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w drodze
postępowania nostryfikacyjnego (dyplom uznany w wyniku nostryfikacji), lub
5) zaświadczenie o ukończeniu studiów na określonym poziomie wydane w wyniku
przeprowadzenia postępowania w sprawie poświadczenia ukończenia studiów na
określonym poziomie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (potwierdzenie ukończenia studiów na określonym
poziomie w razie braku dyplomu ukończenia studiów w szczególnych przypadkach).
Kandydaci na studia drugiego stopnia będący absolwentami innych uczelni z innym
programem studiów będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie
przedmiotów uzupełniających. Zaliczenie tych przedmiotów pozwoli na w pełni efektywne
skorzystanie ze studiów drugiego stopnia i osiągnięcie jak najlepszych wyników kształcenia.
Uczelnia może odmówić kandydatowi udziału w procesie rekrutacji w przypadku powzięcia
uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności przedstawionych dokumentów.
§3

1.
2.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie rekrutacji
online na stronie internetowej WSZ-SW lub osobiście w siedzibie Uczelni.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w WSZ-SW składa wymagane w procesie rekrutacji
dokumenty, tj:
1) podanie o przyjęcie na studia;
2) ankietę osobową;
3) poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydatów na
studia drugiego stopnia - również poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia
studiów wyższych z suplementem lub wyciągiem z indeksu dla absolwentów sprzed 2005r.
(wykazem przedmiotów wraz z liczbą godzin i ocenami) - oryginały do wglądu;
4) Umowę dotyczącą warunków odpłatności za studia wraz z załącznikiem - zobowiązaniem
dotyczącym opłacania czesnego za studia;
5) oryginał dowodu osobistego do wglądu, a w przypadku cudzoziemców dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata - w celu weryfikacji tożsamości i zgodności
danych;
6) dwie aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych;
7) dowód uiszczenia opłaty administracyjnej zgodnie z zarządzeniem Rektora WSZ-SW
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§ 4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych
w tych umowach,
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej
stypendystów,
5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na
realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium,
zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6) decyzji administracyjnej Rektora WSZ-SW.
Kandydaci, którzy świadectwo maturalne lub ukończenia studiów wyższych uzyskali za
granicą składają dodatkowo tłumaczenie na język polski świadectwa lub ukończenia studiów
wyższych dokonane przez tłumacza.
Uczelnia może postanowić, że dokumenty zagraniczne będą przyjmowane tylko po poddaniu
ich legalizacji lub zaopatrzeniu ich w klauzulę apostille. Uczelnia, w przypadku pojęcia
wątpliwości co do autentyczności dokumentów lub okoliczności w tych dokumentach
stwierdzonych, może również żądać dodatkowych dokumentów lub przedstawienia
dodatkowych wyjaśnień (ustnych i pisemnych).
Od cudzoziemców oprócz wymaganych dokumentów uczelnia może żądać kserokopii
Paszportu, wizy, karty pobytu, karty polaka albo innego dokumentu uprawniającego do
legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymagają tego okoliczności
(w szczególności weryfikacja autentyczności danych).
Cudzoziemcy mogą rozpocząć naukę w WSZ-SW na studiach prowadzonych w języku
polskim, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym jego znajomość,
a w szczególności:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają potwierdzenie WSZ-SW, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka
polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie dodatkowych
dokumentów, rozmowy albo egzaminu, lub
4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku
polskim, lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce, lub
6) ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim.
Kandydaci przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim, mogą rozpocząć naukę w
WSZ-SW, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym jego znajomość,
a w szczególności:
1) wymienionym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w służbie cywilnej, lub
2) posiadają dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego, tj. świadectwa,
dyplomy, lub
3) posiadają dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej,
w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub
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4) uzyskają potwierdzenie WSZ-SW, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka
angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku angielskim.
§5
1.
2.
3.

4.

5.

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest na studia rozpoczynające
się w semestrze zimowym.
Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia
rozpoczynające się w semestrze letnim.
Rekrutacja prowadzona jest od 4 maja do 30 września 2021 r. - na semestr zimowy (rekrutacja
zimowa) i od 11 stycznia do 27 lutego 2022r. na semestr letni (rekrutacja letnia). W przypadku
niewyczerpania limitu miejsc terminy te ulegają przedłużeniu odpowiednio do
31 października 2021r. / 15 marca 2022 r.
Limit miejsc na rok akademicki 2020/2021 wynosi:
1) na studiach stacjonarnych I stopnia - 120 miejsc
2) na studiach stacjonarnych II stopnia - 120 miejsc
3) na studiach niestacjonarnych I stopnia - 300 miejsc
4) na studiach niestacjonarnych II stopnia - 300 miejsc
W uzasadnionych wypadkach Dziekan, działając na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę
na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie
określonym w ust. 3, określając ostateczny termin ich złożenia.
§6

Rekrutacja na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń.
§7
1.
2.
3.

4.

5.

Wynik postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
W przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, ze zm.), decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu cudzoziemca
na studia podejmuje Rektor.
Od decyzji administracyjnej Rektora, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6 nie służy odwołanie ale
cudzoziemcowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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