
 Uchwała nr 3/2020 

Senatu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

z dnia 5 czerwca 2020r. 

 

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rekrutacji i form studiów 

na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2021/2022 

 

Na podstawie Art. 28, ust.1 i Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm), oraz § 22 ust. 1 pkt. 12 

Statutu WSBiP wprowadzonego Uchwałą nr 4/2019 Zgromadzenia Wspólników 

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

25 kwietnia 2019 r., Senat WSBiP w Ostrowcu Św. uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. WSBiP w roku akademickim 2021/2022 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 20 maja 2021 roku i kończy 30 września 2021 roku. 

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:  

6. 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) 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; 



4) 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.);  

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

o której mowa w pkt 4;  

6) 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;  

7) świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu 

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

6. 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 studiów.  

7.Wstęp na wszystkie kierunki studiów zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne jest 

    wolny.  

8.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, 

 Kartę ewidencyjną kandydata na odpowiednim druku, 

 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 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 

 

9.Na zakończenie postępowania rekrutacyjnego zostaną sporządzone listy rankingowe 

kandydatów na studia pierwszego stopnia według kolejności zgłoszeń, a na studia drugiego 

stopnia według ocen z dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

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

11.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 2020 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 2021/2022, 

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 

 

 


