UCHWAŁA NR L/225/20
SENATU PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 18 czerwca 20 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.

§ 2.

1.

2.

3.

Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej
Uczelni Stanisława Staszica w Pile prowadzona jest na następujące kierunki:
1) kierunek Ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia;
2) kierunek Filologia – studia pierwszego stopnia;
3) kierunek Praca Socjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia,
4) kierunek Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie;
5) kierunek Kosmetologia – studia pierwszego stopnia;
6) kierunek Pielęgniarstwo – studia pierwszego i studia drugiego stopnia;
7) kierunek Ratownictwo Medyczne – studia pierwszego stopnia;
8) kierunek Budownictwo – studia pierwszego stopnia;
9) kierunek Elektrotechnika – studia pierwszego stopnia;
10) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia pierwszego stopnia;
11) kierunek Transport – studia pierwszego stopnia;
12) kierunek Kryminalistyka z kryminologią– studia pierwszego stopnia.
Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest
posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa, o którym mowa w art. 69 ust. 2
pkt 4-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, złożenie kompletu
dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania
kwalifikacyjnego obowiązujących na danym kierunku studiów.
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie kompletu dokumentów
w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego
obowiązujących na danym kierunku studiów oraz:
1) w przypadku kierunku Pielęgniarstwo – posiadanie dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo;
2) w przypadku innych kierunków niewymienionych w pkt. 1 – posiadanie
dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym
lub innym kierunku studiów.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego zgodnie

4.

§ 3. 1.

2.

z uchwałą nr XXIX/145/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów
i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 i 2022/2023 z późn. zm.
Na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów
uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, na danym kierunku, poziomie
i profilu kształcenia przyjmowani są kandydaci po spełnieniu warunków
i kryteriów określonych w Wewnętrznym Systemie Potwierdzania Efektów
Uczenia Się w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest:
1) zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
2) złożenie w terminie kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2.
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty w języku
polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:
1) podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu;
2) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez uczelnię lub notariusza;
3) kopię
świadectwa
ukończenia
szkoły
średniej/ponadgimnazjalnej
poświadczoną przez uczelnię – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia
lub jednolitych magisterskich;
4) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy
stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku –
dotyczy kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo
Medyczne;
5) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych oraz zamieszczenie zdjęcia w formie elektronicznej
w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów;
6) dowód opłaty rekrutacyjnej – osobno dla każdego wybranego kierunku;
7) oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiad, o których
mowa w § 2 ust. 3;
8) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich potwierdzoną przez uczelnię
lub notariusza – w przypadku studiów drugiego stopnia;
9) kopię suplementu do dyplomu potwierdzoną przez uczelnię lub notariusza –
dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których
był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu –
w przypadku studiów drugiego stopnia;
10) umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego
stopnia, jednolitych magisterskich przez absolwentów, dla których nie upłynął
ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię;
11) w przypadku złożenia świadectw i dyplomów zagranicznych oraz innych
dokumentów z informacjami o przebiegu kształcenia należy dodatkowo złożyć
ich tłumaczenie na język polski przez osoby wskazane w § 4 rozporządzenia
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2.

3.

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie
postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień
do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U.
z 2015 poz. 447 z późn. zm.).
Zasady postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu
albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych
w zagranicznym systemie oświaty określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania
albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych
w zagranicznym systemie oświaty.
Szczegółowe unormowania dotyczące rejestracji kandydatów, prowadzonej
w formie elektronicznej zostaną podane w terminie późniejszym w drodze
zarządzenia Rektora.

§ 3. Niezłożenie w wymaganym terminie, o którym mowa w § 18 ust. 2, kompletu
dokumentów lub wycofanie w całości lub części wymaganych dokumentów przez
kandydata jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z listy osób dopuszczonych do
postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na I rok studiów.
§ 4. 1.
2.
3.
§ 5. 1.
2.

3.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok
studiów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Opłatę rekrutacyjną wnosi się na każdy kierunek, na który zarejestrował się
kandydat.
Opłata ta po upływie terminu składania dokumentów nie podlega zwrotowi.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
Konkurs świadectw obejmuje oceny na świadectwie dojrzałości z następujących
przedmiotów:
1) kierunek Ekonomia: matematyka, geografia;
2) kierunek Filologia: język polski, język angielski;
3) kierunek Praca Socjalna: język polski i wiedza o społeczeństwie;
4) kierunek Fizjoterapia: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii;
5) kierunek Kosmetologia: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii;
6) kierunek Pielęgniarstwo: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii;
7) kierunek Ratownictwo Medyczne: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma
chemii;
8) kierunek Budownictwo: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki;
9) kierunek Elektrotechnika: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki;
10) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli
nie ma fizyki;
11) kierunek Transport: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki;
12) kierunek Kryminalistyka z kryminologią: język polski i matematyka.
W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny na świadectwie
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4.

5.

6.

dojrzałości. U kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę”
wyniki egzaminu maturalnego przeliczane są w następujący sposób:
1) poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;
2) poziom rozszerzony z języka angielskiego: 1% = 2,5 pkt;
3) poziom rozszerzony z przedmiotów niewymienionych w pkt. 2: 1%= 1,5 pkt.
W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”
przelicza się oceny na punkty procentowe będące odniesieniem do egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym. Sposób przeliczania ocen jest
następujący:
1) dla osób, które mają ocenę w skali 2-5:
a) 3 = 66%,
b) 4 = 83%,
c) 5 = 100%;
2) dla osób, które mają ocenę w skali 1-6:
a) 2 = 66%,
b) 3 = 75%,
c) 4 = 84%,
d) 5 = 92 %,
e) 6 = 100%.
W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwa uzyskane za granicą
uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych
magisterskich przelicza się oceny ze świadectw zgodnie z zasadami określonymi
w załączniku do uchwały. Sposób przeliczania ocen ze świadectw, które nie zostały
uwzględnione w załączniku do uchwały należy do kompetencji Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem ogólnych zasad określonych w uchwale.
Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureat) tzn. dyplom, który
potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury
Międzynarodowej, wydany przez organizację International Baccalaureate
Organization w Genewie przyjmowani są na podstawie liczby punktów objętych
konkursem świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej
na punkty procentowe będące odniesieniem do tzw. „nowej matury” zgodnie
z tabelą:
Matura IB
Poziom SL
7
6
5
4
3
2

Nowa matura
Poziom podstawowy
100%
85%
75%
65%
55%
45%

Matura IB
Poziom HL
7
6
5
4
3
2
1

Nowa matura
Poziom rozszerzony
100%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
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7.

Kandydat posiadający dyplom EB (European Baccalaureat) tzn. dyplom, który
potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Europejskiej,
wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół
Europejskich przyjmowani są na podstawie liczby punktów objętych konkursem
świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej na punkty
procentowe będące odniesieniem do tzw. „nowej matury” zgodnie z tabelą:
Matura EB
Poziom SL
9,51-10,00
9,01-9,50
8,51-9,00
8,01-8,50
7,51-8,00
7,01-7,50
6,51-7,00
6,00-6,50

Nowa matura
Poziom
podstawowy
100%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
30%

Matura EB
Poziom HL

Nowa matura
Poziom rozszerzony

9,51-10,00
9,01-9,50
8,51-9,00
8,01-8,50
7,51-8,00
7,01-7,50
6,51-7,00
6,00-6,50

100%
90%
80%
70%
60%
50%
45%
40%

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym
i rozszerzonym lub egzamin dojrzałości pisemny i ustny, do kwalifikacji
przyjmowana będzie ocena, która po przeliczeniu otrzyma większą liczbę punktów
z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Na kierunku Filologia, w przypadku wyników z egzaminu dojrzałości z języka
angielskiego do kwalifikacji przyjmowana będzie suma punków otrzymana
za wynik na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub ocenę na egzaminie
dojrzałości pisemnym i ustnym.
10. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu
obejmującego konkurs świadectw dojrzałości – z tego przedmiotu otrzymuje 0 pkt.
11. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości (tzw. „starej
matury”) z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości
do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.
12. W przypadku absolwentów klas dwujęzycznych, przy ustalaniu liczby punków
za ocenę stopnia zagadnień podstawowych z języka obcego do przeliczenia wyniku
egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie
rozszerzonym przyjmuje się pomnożenie go przez 1,33 i zaokrągla do pełnego
procenta w górę. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest
wyższy otrzymuje wartość 100%.
8.

§ 6. l.

O przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy
punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach
ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
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2.

3.

4.

5.

W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową punktacją Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała wyniki egzaminu maturalnego
z języka polskiego – dotyczy to wszystkich form studiów oprócz Filologii, Pracy
Socjalnej i Kryminalistyki z kryminologią.
Na kierunku Filologia, w przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową
punktacją Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała ocenę
z języka angielskiego ze świadectwa ukończenia szkoły.
Na kierunku Praca Socjalna w przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową
punktacją Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała ocenę
z języka polskiego ze świadectwa ukończenia szkoły.
Na kierunku Kryminalistyka z kryminologią w przypadku dużej liczby kandydatów
z jednakową punktacją Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo
uwzględniała ocenę z matematyki ze świadectwa ukończenia szkoły.

§ 7. Kandydatom, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w przypadku ubiegania się o przyjęcie
na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Ekonomia lub Praca Socjalna
przyznaje się dodatkowo 100 punktów i dolicza się do sumy punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Z uprawnienia tego można korzystać tylko
jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
§ 8. 1.

2.

§ 9. 1.

2.

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite
magisterskie, na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który
przeprowadzana jest rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania,
o którym mowa w art. 44 zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) mogą do dnia 31 października 2021 roku
złożyć wniosek do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o przeprowadzenie
rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów
wymaganych od kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie.
W stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 1 Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna uwzględnia zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie
na I rok studiów następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki egzaminu
maturalnego skutkowałyby przyjęciem na studia w pierwotnym postępowaniu
rekrutacyjnym.
Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Praca
Socjalna obejmuje ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub jednolite
magisterskie.
O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Praca Socjalna,
decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie średniej
ważonej punkami ECTS za studia, a w stosunku do studentów rozliczanych
w systemie bez punktów ECTS jest to średnia arytmetyczna za studia pierwszego
6

3.

4.

§ 10. 1.

2.

3.

4.

§ 11. 1.

stopnia lub jednolite magisterskie, w ramach ustalonego limitu przyjęć na kierunek.
W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową średnią Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała średnią ocen z egzaminów w całym
toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
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 Kierownika Katedry.
Przedmioty/moduły do uzupełnienia zostaną określone w pierwszym semestrze
studiów.
Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo obejmuje konkurs dyplomów pierwszego stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo.
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
1) bardzo dobry – 100 pkt,
2) dobry plus – 85 pkt,
3) dobry – 70 pkt,
4) dostateczny plus – 55 pkt,
5) dostateczny – 40 pkt,
6) przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje
się wartość punktową 100.
W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów na studia drugiego
stopnia na kierunku Pielęgniarstwo takiej samej liczby punktów, jak kandydat
znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zostanie zastosowane dodatkowe
kryterium przyjęć – wynik egzaminu dyplomowego. Oceny z egzaminu
dyplomowego przeliczane są następująco:
1) bardzo dobry (5,00) – 100 pkt,
2) dobry plus (4,50) – 85 pkt,
3) dobry (4,00) – 70 pkt,
4) dostateczny plus (3,50) – 55 pkt,
5) dostateczny (3,00) – 40 pkt,
6) przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący (6,00) i bardzo dobry plus
(5,50) przypisuje się wartość punktową 100.
Dla kandydatów na studia, którzy po zastosowaniu kryterium opisanego w ust. 3,
otrzymają taką samą liczbę punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim
miejscu do przyjęcia, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium – średnia
arytmetyczna ocen z egzaminów w toku studiów, zaokrąglona do trzech miejsc
po przecinku.
Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia
obejmuje ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub jednolite
magisterskie.
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2.

3.

4.

5.

§ 12. 1.

2.
3.

O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia, decyduje
miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie średniej ważonej
punkami ECTS za studia, a w stosunku do studentów rozliczanych w systemie
bez punktów ECTS jest to średnia arytmetyczna za studia pierwszego stopnia
lub jednolite magisterskie, w ramach ustalonego limitu przyjęć na kierunek.
W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową średnią Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała średnią ocen z egzaminów w całym
toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Ekonomia pierwszego stopnia
lub kierunki uznawane za pokrewne, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia,
jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych
przez Kierownika Katedry. Przedmioty/moduły do uzupełnienia zostaną określone
w pierwszym semestrze studiów.
Za kierunki pokrewne dla kierunku ekonomia uznaje się: finanse i rachunkowość,
zarządzanie, informatyka i ekonometria, logistyka, towaroznawstwo, administracja,
turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc,
mają możliwość przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc w limicie, pod warunkiem
złożenia pisemnej prośby o przyjęcie w ramach zwalnianych miejsc na danym
kierunku.
W przypadku braku prośby, osoba taka nie będzie brana pod uwagę do przyjęcia
w ramach zwalnianych miejsc.
Przyjęcia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 13. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach i formach studiów oraz limit miejsc
dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na rok akademicki
2021/2022 określi Rektor w drodze zarządzenia do 30 czerwca 2021 r.
§ 14. W przypadku, gdy liczba kandydatów na danym kierunku studiów będzie mniejsza
od limitu przyjęć, określonego dla danego kierunku uchwałą, o której mowa w § 13,
Rektor, biorąc pod uwagę liczbę kandydatów oraz koszty prowadzenia danego
kierunku, może podjąć decyzję o jego nieuruchomieniu.
§ 15. 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:
1) posiadają dokument uprawniający ich do pobytu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) złożą dokumenty zgodnie z § 3 w języku polskim lub przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego,
3) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub
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2.

3.

4.

5.
6.

§ 16. 1.

4) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn.
zm.), lub
5) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 47 jeżeli wykażą się odpowiednim stanem zdrowia, udokumentowanym
zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.), stwierdzającym brak przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia tych studiów.
Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość
języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany
przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka
polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były
prowadzone w języku polskim.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym,
jeżeli:
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą
prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 265) lub
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie
za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone
w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie
oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów
w tym języku.
Decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje Rektor na wniosek
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie umów i decyzji określonych
w art. 323 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
przyjmowani są poza limitem przyjęć na dany kierunek.
Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana
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2.
3.

4.

§ 17. 1.
2.
3.
4.

5.
§ 18. 1.
2.
3.

4.

przez Rektora.
Nadzór nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Rektor.
Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu postępowania
kwalifikacyjnego;
2) sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie oraz sporządzenie
listy osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek;
3) sporządzenie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do postępowania
kwalifikacyjnego;
4) zawiadomienie za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji
Kandydatów o niedopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,
5) ustalenie listy osób przyjętych bez postępowania kwalifikacyjnego;
6) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
7) sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata)
oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku;
8) sporządzenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów;
9) ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok studiów;
10) wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
Do technicznej obsługi uczelnianej komisji rekrutacyjnej zostanie powołany zespół
pracowników administracyjnych.
Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wpisu dokonuje
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą
podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów przysługuje odwołanie
do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania
od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
Rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się w dniu
1 czerwca 2021 roku i kończy w dniu 30 września 2021 roku.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia określa Rektor w drodze
zarządzenia.
Rekrutacja na dany kierunek i formę studiów prowadzona jest zgodnie
z harmonogramem do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc, o której
mowa w § 13 lub podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na dany kierunek i
formę studiów. Zakończona rekrutacja może być wznowiona w przypadku
rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia.
W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc Rektor na wniosek Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru
po 30 września 2021 r. pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia w tym naborze
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będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć i nie
spowoduje to naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego. Termin
dodatkowej rekrutacji określi Rektor w drodze zarządzenia.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia i Studentów.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS
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