Warunki i tryb rekrutacji na studia
w Wyższej Szkole Biznesu w Pile
na rok akademicki 2017/2018

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, zwanej dalej „uczelnią”, odbywa się na
warunkach i w trybie określonym przez senat, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz.1842) oraz § 47 Statutu Wyższej
Szkoły Biznesu w Pile.
2. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki
rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o
przyjęcie na studia pierwszego stopnia.
3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, mogą być dopuszczone do studiowania w uczelni na
zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
4. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na
studia.
5. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzje
w sprawie przyjęcia na studia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

§2
1. Rekrutację na studia na rok akademicki 2017/2018 w uczelni prowadzi podstawowa jednostka
organizacyjna na kierunki, poziomy studiów i profile studiów, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami nadanymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. W przypadku uzyskania dalszych uprawnień, rekrutacja na nowe kierunki i poziomy kształcenia
będzie prowadzona w oparciu o procedury oparte na niniejszych zasadach.
3. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej ustala limity przyjęć na poszczególne kierunki
studiów i systemy studiów.
4. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 odbywa się na semestr zimowy i semestr letni na
studia stacjonarne i niestacjonarne.
§3
W przypadku utworzenia nowej podstawowej jednostki organizacyjnej, uzyskania dalszych
uprawnień ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

na utworzenie i prowadzenie

nowych kierunków studiów lub uzyskania uprawnień ministra właściwego do spraw szkolnictwa

wyższego na utworzenie i prowadzenie nowego kierunku studiów przez obecną podstawową
jednostkę organizacyjną stosowane będą warunki rekrutacji, o których mowa w § 2.
§4
1.

Uczelnia może prowadzić rekrutację na studia prowadzone wspólnie przez różne uczelnie,
w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia.

2.

Strony porozumienia ustalają limity przyjęć kandydatów na studia prowadzone wspólnie oraz
zasady rekrutacji na te studia.
§5

1.

Uczelnia może prowadzić

rekrutacje na studia

realizowane

w ramach projektów,

współfinansowanych ze źródeł i środków zewnętrznych.
2.

Warunki i tryb rekrutacji na te studia określa odrębny regulamin udziału w projekcie.
§6

1. Rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną.
2. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:
1) koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych powołanych przez kierowników
podstawowych jednostek organizacyjnych, w przypadku ich powołania,
2) rozpatrywanie odwołań kandydatów na studia, od decyzji w sprawie przyjęć na studia
i przedstawianie rektorowi wniosków o utrzymanie w mocy lub zmianę decyzji.
§7
1.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia, zgodnie z regulaminem opłat.
§8

1. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, na formularzu ustalonym przez
uczelnię,
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości,
3) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
4) cztery fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata na studia,
6) cztery koperty z adresem zwrotnym do korespondencji wraz ze znaczkami na list polecony
za potwierdzeniem odbioru,
7) oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,

8) dowód wniesienia opłaty wstępnej.
2. Kandydaci na studia, przed złożeniem dokumentów, zobowiązani są zarejestrować się na
stronie uczelni w systemie elektronicznym.
3. Dokumenty o przyjęcie na studia kandydaci składają w punkcie rekrutacyjnym uczelni.
§9
1. Termin

składania

przez

kandydatów

dokumentów

wymaganych

przy

postępowaniu

rekrutacyjnym ustala się:
1) na semestr zimowy - do 30 września 2017r.,
2) na semestr letni – do 28 lutego 2018r.
2. W przypadku wykorzystania ustalonego limitu przyjęć na studia, kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej może skrócić termin składania dokumentów przez kandydatów na
studia.
3. W przypadku nie wykorzystania ustalonego limitu przyjęć na studia, kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej może wydłużyć termin składania dokumentów przez kandydatów na
studia.
Rozdział 2
Warunki i tryb rekrutacji na studia
§ 10
1. Wstęp na studia jest wolny.
2. Decyzja w sprawie przyjęć kandydata na studia wydawana jest na podstawie dokumentów
złożonych przez kandydata.
3. Decyzje

w sprawie przyjęć

na studia podejmuje kierownik

podstawowej

jednostki

organizacyjnej.
4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wydaje decyzję o odmowie przyjęcia
kandydata na studia w przypadku gdy złożone przez niego dokumenty nie spełniają
określonych przez uczelnię wymogów, są niekompletne lub złożone zostały po terminie.
§ 11
1. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 10, ust. 4 i 5
przysługuje kandydatowi na studia odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od
daty doręczenia decyzji.
2. Rektor, po rozpatrzeniu odwołania, podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia.
Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 12
Decyzje o przyjęciu kandydatów na pierwszy rok studiów podejmowane są:
1) w przypadku przyjęć na semestr zimowy – do 30 września 2017r.
2) w przypadku przyjęć na semestr letni – do 10 marca 2018r.
§ 13
1. Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów zobowiązani są potwierdzić zamiar podjęcia
nauki.
2. Warunkiem zamiaru podjęcia nauki jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za
studia w wyznaczonym terminie.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 14
Szczegółowe informacji o warunkach i trybie rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018
udzielane są w punkcie rekrutacyjnym.

.

