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ZARZĄDZENIE NR 12/2019/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej 

Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu 

 

z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie ustalenia warunków, tryb oraz termin 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w roku 

akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej  

Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu 

 

 

 

Na podstawie § 28 pkt. 9  Statutu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu,             

w związku z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym                   

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian o których mowa              

w art.63 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku                    

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z 2020 r. poz. 695) wprowadzającej zmiany 

poprzez dodanie a art. 51 b zarządzam, co następuje  

 

§ 1 

Wstęp na studia jest wolny 

 

§ 2 

1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada: 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa                     

w przepisach o systemie oświaty; 

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe                     

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

o systemie oświaty; 

3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego                 

z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa                   

w przepisach o systemie oświaty; 

4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 dokumenty 

potwierdzające wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie 

na studia wyższe ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty              

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197); 

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 dokumenty 

potwierdzające wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie 

na studia wyższe ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4; 
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6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną 

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 

7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

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

2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów. 

3. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od 

drugiego roku studiów. 

 

§ 3 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja. 

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

3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, 

o którym mowa w ust. 1, decyzję podpisuje przewodniczący komisji. 

4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora. 

5. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 

 

§ 4 

1. Kandydat na studenta studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest przedłożyć 

następujące dokumenty: 

1) ankietę osobową; 

2) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości – świadectwo jest 

kopiowane w trakcie składania dokumentów; 

3) poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – 

dodatkowo, w przypadku kandydatów ze starą maturą (do roku 2004 w liceach 

oraz do roku 2005 w technikach); 

4) dwie aktualne fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych (w postaci papierowej) 

5) aktualną fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych (w postaci elektronicznej) 

2. Kandydat na studenta studiów drugiego stopnia zobowiązany jest przedłożyć następujące 

dokumenty: 

1) ankietę osobową; 

2) poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów, wraz z kopią 

suplementu do dyplomu – dokumenty są kopiowane w trakcie składania 

dokumentów; 

3) poświadczona przez uczelnię kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów 

ukończonych przed 1 stycznia 2005 r. – dokumenty są kopiowane w trakcie 

składania dokumentów; 

4) dwie aktualne fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych (w postaci papierowej); 

5) aktualną fotografie, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu 
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dowodów osobistych (w postaci elektronicznej); 

 

§ 5 

Podczas składania dokumentów kandydat na studia o których mowa w § 3 zobowiązany jest 

do przedstawienia  

a) dowodu tożsamości –tylko do wglądu, 

b) dowodu opłaty rekrutacyjnej, 

 

§ 6 

Dokumenty określone w § 3 można składać: 

1. korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej 

usługi kurierskie za potwierdzeniem odbioru;  

2. za pośrednictwem poczty e-mail; 

3. osobiście -tylko wówczas gdy przepisy prawne umożliwią wznowienie funkcjonowania 

uczelni.  

 

§ 7 

Dokumenty o których mowa w § 5 pkt. 1 i 2 można złożyć w formie kserokopii lub skanu,              

z obowiązkiem w przedłożenie oryginałów po wznowienie funkcjonowania uczelni. 

 

§ 8 

Na studia może zostać przyjęty kandydat, który ma uregulowane wszystkie należności wobec 

WSHP w Sandomierzu. 

 

§ 9 

1. Za datą rozpoczynająca rekrutację przyjmuje się 15 maja 2020 r. 

2. Data zakończenie rekrutacji ustalona będzie po wznowieniu funkcjonowania uczelni.  

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis na oryginale pisma. 


