
  

                                               Uchwała                             Nr   2 / 2018 

 

Senatu  Radomskiej szkoły Wyższej 

z dnia 24.03.2018r. 

w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów  

w roku akademickim 2019 / 2020 
 

 

Na podstawie artykułu 169 ust. 2 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.  

(Dz. U.  164 z 2005 r. , poz. 1365 ) , zmianie ustawy  z dnia 18 marca 2011 r  Prawo o 

szkolnictwie wyższym  z późn. zmianami oraz  na podstawie  Statutu Radomskiej Szkoły 

Wyższej  

 Senat RSW  uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

 

Ustala się następujące zasady rekrutacji na studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na  I rok 

studiów w roku akademickim 2019 / 2020. 

 

 

§ 2 

 

1. W naborze roku akademickiego 2019 / 2020  przeprowadzona zostanie rekrutacja na 

kierunku  Pielęgniarstwo, Rekrutacja zostanie przeprowadzona na kierunku studiów I 

stopnia Pielęgniarstwo. stacjonarne sześciosemestralne  oraz  na pielęgniarstwo  

„pomostowe „.  w semestrze letnim i zimowym. 

 

  

§ 3 

 

1. Ustala się maksymalną planowaną liczbę miejsc w wysokości : 

- 100 miejsc na studiach stacjonarnych  

- 100 miejsc na studiach niestacjonarnych pomostowych 

 

2. W przypadku znacznej liczby kandydatów Rektor może zwiększyć limity przyjęć określając 

kierunki, rodzaj studiów, których zwiększenie dotyczy, uwzględniając techniczne 

możliwości Uczelni. 

 

 

§ 4 

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone i lista przyjęć może być zamknięta  

w każdej chwili gdy liczba złożonych podań przekroczy limity miejsc określone w § 3 

 

§ 5 

 

1. Uruchomienie studiów na danym kierunku, rodzaju i specjalności następuje o ile liczba 

złożonych podań osiągnie poziom co najmniej 30 osób. 

 



  

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów na 

danym kierunku, rodzaju i specjalności jeżeli liczba złożonych podań odbiega od wyżej 

określonego minimum. 

 

3. W przypadku gdy kandydat wycofuje podanie o przyjęcie na studia wyłącznie z powodu 

nie uruchomienia określonego rodzaju lub specjalności studiów Uczelnia zwraca kwotę 

pobranego czesnego i wpisowego w całości, natomiast opłata za postępowanie 

kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości 

publicznej liczbę podań złożonych na rodzaj lub specjalność studiów na których studia nie 

zostały uruchomione. 

 

 4..  Zwrot, o którym mowa w pkt.5, następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych 

         licząc od daty wycofania podania. 

 5..  Wycofanie podania z powodów innych niż określony w pkt.5  nie  upoważnia do żądania  

         zwrotu wpłaconych kwot wpisowego i czesnego.. 

 

§ 6 

 

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywają się na podstawie wyników postępowania 

kwalifikacyjnego, które ogranicza się do sprawdzenia złożonych przez kandydatów, 

wymaganych dokumentów.  W uzasadnionych przypadkach gdy liczba miejsc jest 

limitowana możliwe jest zastosowanie postępowania kwalifikacyjnego rozszerzonego np. 

o rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

powoływana przez Senat 

2.1    Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan  

      2.2.    Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy  w  szczególności: 

 sprawdzanie dokumentów kandydatów, 

 zawiadamianie kandydatów o terminie rekrutacji na studia, 

 przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, 

 podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia w ramach planowanej liczby 

miejsc dla danego kierunku, 

 zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 7 

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia  celem dopuszczenia do postępowania 

kwalifikacyjnego zobowiązani są: 

a) złożyć następujące dokumenty: 

 wypełniony formularz zawierający podanie i życiorys, 

 świadectwo dojrzałości w oryginale, jego duplikat lub odpis, 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym 

kierunku studiów, 

 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, 

 dowód dokonania obowiązkowych opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się  

o przyjęcie na studia, 

 wypis z dowodu osobistego – na druku RSW 

 oświadczenie w sprawie czesnego – na druku RSW 

b) dostarczyć dwie koperty z naklejonymi znaczkami pocztowymi opatrzone adresem 

korespondencyjnym kandydata, 

c) wnieść obowiązkową opłatę, na którą składają się: 



  

 wpisowe 

 opłata za postępowanie kwalifikacyjne 

2 Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą 

obowiązani są dodatkowo złożyć: tłumaczenie świadectwa dokonane 

przez tłumacza  przysięgłego oraz jego nostryfikację przeprowadzoną 

w trybie przewidzianym odpowiednimi przepisami. 

 

3.Do podjęcia studiów na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo  upoważnione są osoby 

posiadające:: świadectwo dojrzałości, dyplom pielęgniarki, aktualne zatrudnienie. 

  

    4  Opłatę pierwszej raty czesnego o której mowa w pkt.1 lit. c) kandydat zobowiązany jest  

             wnieść najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą  rozpoczęcia  pierwszego semestru  

              studiów, określoną przez Rektora w „Kalendarzu studenta”. 

 

5.Wpisowe i opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat zobowiązany jest wnieść najpóźniej 

w dniu składania podania o przyjęcie na I rok studiów.                                              

 

6.Wpisowe i czesne mogą być wnoszone wyłącznie na rachunek Uczelni. Nazwę banku  

i numer rachunku bankowego podaje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

 

 

§ 8. 

 

1. Termin składania dokumentów w rekrutacji rozpoczyna się z dniem 1 czerwca  

2019 r.  i upływa z dniem 15 września 2019 r. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor Uczelni może podjąć decyzję o przyjęciu 

dokumentów  o których mowa w pkt.1 w terminach późniejszych. 

§ 9. 
 

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz listy osób przyjętych Komisja Rekrutacyjna 

ogłosi do dnia 20 września 2019 

 

 

 

  Radom, dnia 24  marca  2019 r.  

          

 

Przewodniczący Senatu 

 

 

 

                                                                                                                                Rektor 


