UCHWAŁA NR XXVII/177/14
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
w roku akademickim 2015/2016
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/137/14 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
przyjmuje kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego
stopnia na rok akademicki 2015/2016 na kierunku Praca Socjalna w przypadku
otrzymania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – decyzji nadającej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia Praca Socjalna o profilu
praktycznym.”;
2) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym
kierunku studiów, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach,
spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danym
kierunku studiów.”;
3) w § 2 ust. 1 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w przypadku studiów drugiego stopnia złożenie dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich,”;
4) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego
stopnia obejmuje ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub jednolite
magisterskie.”;
5) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych
i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane
na podstawie średniej ważonej punkami ECTS za studia a w stosunku studentów
rozliczanych w systemie zwykłym jest to średnia arytmetyczna za studia
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, w ramach ustalonego limitu przyjęć
na dany kierunek.”;
6) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

7)

8)

9)
10)

„2a. W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową średnią Instytutowa
Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała średnią ocen z egzaminów
w całym toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.”;
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Praca Socjalna
pierwszego stopnia, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują
uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez
realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych przez Dyrektora
Instytutu. Przedmioty/moduły do uzupełnienia zostaną określone w pierwszym
semestrze studiów.”
§ 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia
potwierdzona przez uczelnię) – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,”;
w § 9 po pkt. 11 kropkę zmienia się na przecinek;
w § 9 po pkt. 11 dodaje się pkty 12-14 w brzmieniu:
„12) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu
na Uczelni),
13) kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy
absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany,
a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
14) umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego
stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania
dyplomu przez uczelnię.”.

§ 2. Wprowadza się, w załączniku do niniejszej uchwały, tekst jednolity uchwały
nr XXI/137/14 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica
w Pile z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok
studiów w roku akademickim 2015/2016, uwzględniający zmiany dokonane niniejszą
uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wydania
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji nadającej Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uprawnienie do prowadzenia studiów
drugiego stopnia Praca Socjalna o profilu praktycznym.
Przewodniczący Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile
prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski

