
ZARZĄDZENIE  REKTORA nr  11/2018 

 z dnia 23 kwietnia  2018 r   

w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na pierwszy rok studiów 

w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 
 

W celu przeprowadzenia rekrutacji studentów na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole 

Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na rok akademicki 2018/2019 na podstawie  

§ 27 zd. 1 Statutu WSBiP zarządzam, co następuje:    
 

§ 1 

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Uchwały Senatu nr 3/2017 z dnia 8 kwietnia 2017r  

w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach. 
 

§ 2 

1. Wstęp na studia jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych  

w Art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz ustalonych przez Uczelnię.  

Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia, decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

2. Minimalna liczba kandydatów do uruchomienia pierwszego roku studiów na danym 

kierunku i poziomie kształcenia wynosi 30 os. Rektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu 

liczby kandydatów wymaganej do utworzenia pierwszego roku studiów. 

3. Maksymalna liczba osób przyjętych na pierwszy rok studiów na danym kierunku  

i poziomie kształcenia powinna być zgodna z § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r w sprawie warunków prowadzenia 

studiów (Dz. U. z dnia 30.09.2016r poz. 1596 z późn. zm.), w myśl którego proporcja 

liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów 

na danym kierunku studiów nie może być mniejsza niż 1:60, oraz z Zarządzeniem Rektora 

nr 17.2/2017 z dnia 01.09.2017r w sprawie określenia liczebności grup studenckich  

na zajęciach dydaktycznych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

4. Informację w sprawie przyjęcia na studia kandydat otrzymuje w formie pisemnego 

zawiadomienia wysłanego na adres podany w karcie ewidencyjnej. 
 

§ 3 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 10 maja 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. i może 

zostać przedłużona na podstawie odrębnej decyzji Rektora. 
 

§ 4 

1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia zgodnie z Art. 169 ust. 11 Ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 

późn. zm.) podejmuje dziekan właściwego wydziału, opierając się w toku swych czynności 

o dokumentację, zgromadzoną i zweryfikowaną przez Punkt rekrutacyjny Uczelni. W/w 

decyzję student odbiera osobiście za pokwitowaniem w siedzibie uczelni przed 

rozpoczęciem roku akademickiego.  

2. W celu kwalifikacji kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek 

pielęgniarstwo tzw. pomostowe na określony poziom kształcenia: 



a. Na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Św. powołuje się 

Komisję Kwalifikacyjną w składzie osobowym: 

 

 dr Małgorzata Cichońska – przewodniczący 

 dr Wioletta Krawczyk - członek 

 Joanna Kowalska –  sekretarz 

b) Na zamiejscowym Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Tomaszowie 

Mazowieckim powołuje się Komisję Kwalifikacyjną w składzie osobowym: 

 dr Dorota Maciąg – przewodniczący 

 dr Wioletta Krawczyk - członek 

 Ewa Kałuża –  sekretarz 

3. Komisja w terminie od 10 maja 2018 r. do dnia 28 września 2018 r.   przeprowadzi  

i zakończy kwalifikacje kandydatów na pierwszy rok studiów niestacjonarnych 

pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo tzw. pomostowe. 

4. Komisja w toku swych czynności winna opierać się o dokumentację, zgromadzoną  

i zweryfikowaną przez Punkt rekrutacyjny Uczelni. 

5. Komisja sporządzi protokół z rekrutacji kandydatów, stosownie do odrębnych 

przepisów. 

§ 5 

1. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydata na studia zgodnie z Art. 169 ust. 11 Ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365  

z późn. zm.) podejmuje dziekan właściwego wydziału. 

2. Od decyzji dziekana zgodnie z Art. 107 kpa oraz Art. 169 ust. 13 Ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. 

zm.) przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji na studia określonych zgodnie z Art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

Decyzja Rektora jest ostateczna. 

§ 6 

Z rekrutacji kandydatów na studia zostanie sporządzony protokół, stosownie   

do odrębnych przepisów.  
 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania. 

 


