
ZARZĄDZENIE  REKTORA nr 15/2022 

 z dnia 19 maja 2022 r.   

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów 

w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

 w roku akademickim 2022/2023 

 

Działając na podstawie art. 23 , art. 69 i 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym  i  nauce  (T. j. Dz. U. 2022 , poz. 574 z późn. zm.),  w oparciu o postanowienia § 21 ust. 2 

pkt.4 Statutu WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzonego Uchwałą nr 4/2019 Zgromadzenia 

Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu – spółki z o. o.  (założyciela WSBiP  w  Ostrowcu Św.)   

z  dnia  25 kwietnia  2021 r. oraz Uchwały Senatu nr 46/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie 

warunków, trybu, terminu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach oraz Uchwały 

Senatu 15/2022 z dnia 2 kwietnia 2022r. w zmieniająca Uchwałę nr 46/2021  

z dnia 21 maja 2021 roku. 
 

 
 

§ 1 

1. WSBiP w roku akademickim 2022/2023 prowadzi rekrutację na kierunki studiów do 

których prowadzenia posiada uprawnienia. 

2. W przypadku gdy WSBiP uzyska uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów po dniu 

podjęcia warunki i tryb rekrutacji prowadzone będą w oparciu o postanowienia niniejszej 

uchwały, chyba, że wymagane będą szczegółowe warunki w niej nie ujęte, wówczas na ten 

kierunek warunki i tryb rekrutacji zostaną przyjęte oddzielną uchwałą Senatu. 

3. Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

4. Rekrutacja  rozpoczyna   się  30  maja  2022  roku  i  kończy  30  września  2022  roku.   

W uzasadnionych przypadkach zgodnie z Art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor Uczelni swoim zarządzeniem może przedłużyć 

termin zakończenia rekrutacji lub przeprowadzić rekrutacje uzupełniająca. 

 

5. Zgodnie  z  postanowieniami   Art.69   ust.2   Ustawy   z   dnia   20   lipca   2018   Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce podstawą przyjęcia na studia I stopnia licencjackie, lub 

jednolite studia magisterskie, jest posiadanie: 

1) świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu   

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty; 

2) świadectwa   dojrzałości   i    dyplomu    potwierdzającego    kwalifikacje    zawodowe   

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty; 

3) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

4) świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego    

z  poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   

w   zawodzie   nauczanym   na    poziomie   technika,   o   których   mowa   w   przepisach  

o systemie oświaty; 

5) świadectwo  dojrzałości  i  zaświadczenie  o   wynikach    egzaminu   maturalnego  z 

poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 



6) świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia  7 

września 1991 r. o systemie oświaty (T.J. Dz. U. z 2019 r. późn. zm.); 

7) świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w pkt 4; 

8) świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający 

do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu 

wykształcenia; 

9) świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

10) oświadczenia potwierdzającego aktualny poziom wykształcenia, złożonego przez 

obywatela polskiego lub obywatela Ukrainy którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 

 

6. Wstęp na studia I stopnia, za wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo jest wolny, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

7. Przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo warunkowane jest pozytywną 

oceną  ze  strony   komisji   kwalifikacyjnej   składającej   się   z   2   do   3   wykładowców,  

w tym 1 psychologa i powoływaną przez kierownika Katedry Pielęgniarstwa. 

 

8. Komisja kwalifikacyjna o której mowa w ust. 7, wydaje ocenę w oparciu o szczegółowe 

kryteria uwzględniające: 

1) psychologiczne predyspozycje do pracy z pacjentem; 

2) etyczne predyspozycje do pracy z pacjentem. udostępnione na stronie podmiotowej 

Uczelni. 

 

9. Komisja kwalifikacyjna pracuje w oparciu o harmonogram opracowany przez kierownika 

Katedry Pielęgniarstwo w porozumieniu z Dyrektorem Działu Dydaktycznego uczelni. 

 

10. Zgodnie z postanowieniami Art.69 ust.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo 

o szkolnictwie wyższym podstawą przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) jest posiadanie 

dyplomu ukończenia I-go stopnia, II-go stopnia , jednolitych studiów magisterskich lub inny 

 równoważny dokument zagraniczny potwierdzony przez Narodowa Agencje Wymiany 

Akademickiej(NAWA). 

 

10a. oświadczenia potwierdzającego  wykształcenie na poziomie studiów I go stopnia lub II-

go stopnia, złożonego przez obywatela polskiego lub obywatela Ukrainy którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie Art. 2 ust. 1 

Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego  państwa. 

 

11. Jeżeli kandydat na studia II stopnia jest absolwentem studiów I stopnia lub studiów 

jednolitych magisterskich na kierunkach innych, niż kierunek na którym chce podjąć 

kształcenie, w takiej sytuacji komisja weryfikująca, powoływana jest dla każdego kierunku 

studiów przez Dziekana właściwego wydziału nie później niż do dnia rozpoczęcia rekrutacji, 

opracowuje różnice efektów uczenia się, które kandydat jest zobligowany uzupełnić do końca 



I semestru studiów. 

 

12. Komisja weryfikacyjna o której mowa w ust. 11 składa się z przynajmniej dwóch 

wykładowców danego kierunku, reprezentujących dyscyplinę wiodącą dla danego kierunku. 

 

13. Tryb pracy komisji weryfikacyjnej o której mowa w ust. 11 wyznacza Dziekan 

właściwego wydziału. 

 

14. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek pedagogika, specjalność edukacja 

wczesnoszkolna i przedszkolna mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów I stopnia 

posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich dających kwalifikacje do pracy na 

stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. 

 

15. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo mogą ubiegać się tylko 

absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

16. Postępowanie rekrutacyjne wszczyna się, gdy osoba ubiegająca się o  przyjęcie  na studia 

w wymaganym terminie: 

1) zarejestrowała się w internetowym systemie rekrutacji on-line; 

2) przedstawiła dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej; 

3) złożyła w Punkcie Rekrutacyjnym komplet dokumentów: 

•Podanie o przyjęcie na studia na odpowiednim druku, udostępnione na stronie podmiotowej 

Uczelni 

• Kartę ewidencyjną kandydata na odpowiednim druku udostępnione na stronie podmiotowej 

Uczelni 

• Poświadczoną  przez  uczelnię  kserokopię   jednego   dokumentów   (świadectwa) o których 

mowa w ust.5 (na studia pierwszego stopnia), 

• Poświadczoną przez uczelnię kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów (na studia 

drugiego stopnia), 

• Jeden z dokumentów (świadectwo) o których mowa w ust.5 do wglądu 

• Poświadczoną przez uczelnię kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów (na 

studia drugiego stopnia), 

• Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu na kierunki na których określono 

czynniki ryzyka, 

• Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi dla danego kierunku studiów. 

 

16a. W przypadku obywateli polskich  przebywający na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 

2022 i obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy byli 

zmuszeni opuścić ten kraj postępowanie rekrutacyjne wszczyna się, gdy osoba ubiegająca się 

o  przyjęcie  na studia w wymaganym terminie: 

1) zarejestrowała się w internetowym systemie rekrutacji on-line; 

2) złożyła w Punkcie Rekrutacyjnym komplet dokumentów: 

a) podanie o przyjęcie na studia na odpowiednim druku, udostępnione na stronie podmiotowej 

Uczelni 

b) kartę ewidencyjną kandydata na odpowiednim druku udostępnione na stronie podmiotowej 

Uczelni 

c) poświadczoną przez uczelnię kserokopię jednego dokumentów (świadectwa) o których 

mowa w ust. 5 (na studia pierwszego stopnia) lub stosowne oświadczenie o poziomie 

wykształcenia 

d) poświadczoną przez uczelnię kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów 



(na studia drugiego stopnia) lub stosowne oświadczenie o poziomie wykształcenia, 

e) poświadczoną przez uczelnię kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów (na 

studia drugiego stopnia) lub oświadczenie o posiadaniu suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów, 

f) orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu na kierunki na których 

określono czynniki ryzyka, 

g) inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi dla danego kierunku studiów” 

  

17. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

 

17a. W przypadku złożenia przez osoby ubiegające się na studia oświadczeń o poziomie 

wykształcenia o których mowa w ust. 16a, lit. d, e  Uczelnia przeprowadza weryfikację 

osiągniętych efektów uczenia się na podstawie odrębnych wewnętrznych przepisów. 

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia 

będzie mogła zobowiązać studenta do ich uzupełnienia m.in. poprzez złożenie określonych 

egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych. 

  

18. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Dziekana. Od 

decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia 

decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. 

 

§ 2 

1. Warunkiem uruchomienia studiów na poszczególnych kierunkach, jest zakwalifikowanie 

kandydatów w liczbie nie mniejszej niż określona w zarządzeniu Rektora, o którym mowa     

w § 3. Rektor może postanowić o zmniejszeniu liczby kandydatów niezbędnej do utworzenia 

I roku studiów na danym kierunku. 

 

2. Osoby  ubiegające  się  o  przyjęcie  na  studia  w   WSBiP  wnoszą  opłatę  rekrutacyjną  

w wysokości 85 zł, płatną w kasie Uczelni lub przelewem na rachunek bankowy WSBiP. 

 

3.Wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych (czesne) na poszczególnych 

kierunkach studiów na dany rok akademicki ustalone zostaną oddzielnym zarządzeniem 

Kanclerza WSBiP i zamieszczone na stronie podmiotowej uczelni przed terminem 

rozpoczęcia rekrutacji o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

1. Treść niniejszej Uchwały Rektor poda do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie   

w  Biuletynie   Informacji   Publicznej   na   stronie   podmiotowej   Uczelni   do   dnia   30 

czerwca 2021 r. 

 

2. Rektor przed terminem rozpoczęcia rekrutacji o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej 

Uchwały swoim zarządzeniem określi: 

a) warunki, zasady i harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2022/2023, 

b) minimalne i maksymalne liczby kandydatów na poszczególnych kierunkach studiów 

pozwalające na zorganizowanie kształcenia na I roku. 

 

       § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania  
 


