
  

Uchwała     Nr   2 / 2019 

 

Senatu  Radomskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 24.03.2019r. 

w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów 

w roku akademickim 2020 / 2021 
 

 

Na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce       

(Dz. U. z 2018r. poz. 1668),  uraz na podstawie  Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej  

 Senat Radomskiej Szkoły Wyższej   uchwala warunki rekrutacji : 
 

 

§ 1 

 

Uchwala  się następujące zasady rekrutacji na studia  pierwszego  stopnia w roku akademickim 

2020 / 2021. 

 

 

§ 2 

 

1. W naborze roku  akademickiego 2020/2021  przeprowadzona zostanie rekrutacja                

na kierunku:  Pielęgniarstwo, w semestrze letnim i zimowym.                                                        

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na kierunku studiów  pierwszego stopnia: 

Pielęgniarstwo - studia  stacjonarne,  sześciosemestralne.     

2. Przyjęcie na studia następuje przez rekrutację lub przeniesienie z innej uczelni zgodnie z art. 

61 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym….(Dz. U. z 2018r. poz. 1668),   

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, gdy jest ona wymagana, podejmuje Rektor. 

 

  

§ 3 

 

1. Ustala się maksymalną planowaną liczbę miejsc na kierunku Pielęgniarstwo  w wysokości : 

- 100 miejsc na studiach stacjonarnych  

 

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 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. 

 

 

§ 6 

 

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywają się w drodze wpisu na listę studentów,  

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, 

 zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 7 

1. Kandydaci na  studia pierwszego stopnia  celem dopuszczenia do postępowania 

kwalifikacyjnego zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 

 

 

 

 wypełniony formularz zawierający ankietę osobową zawierającą:   imiona                 

i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – 

nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które 

go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo 

miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu 

kontaktowego, adres  elektroniczny, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców 

również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka, 

 świadectwo dojrzałości:  w postaci kopii poświadczonej przez Uczelnię lub 

poświadczonej notarialnie, 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym 

kierunku studiów, 

 2 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, 

 oświadczenie w sprawie czesnego – na druku Uczelni 

  podpisany akt ślubowania 

 

2. Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą obowiązani są dodatkowo złożyć: 

tłumaczenie świadectwa dokonane przez tłumacza  przysięgłego.                                       



  

Dokumenty zagraniczne przyjmowane są wyłącznie po poddaniu ich legalizacji lub 

opatrzeniu ich w klauzulę apostille,  przeprowadzoną w trybie przewidzianym 

odpowiednimi przepisami. 

 

 

      3 .Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat zobowiązany jest wnieść najpóźniej           

w dniu    składania podania o przyjęcie na I rok studiów.                                              

 

 

 

 

§ 8. 

 

1. Termin składania dokumentów w rekrutacji ma semestr zimowy  rozpoczyna się z dniem           

1 czerwca 2020 r.  i upływa z dniem 15 września 2020 r. Rekrutacja w semestrze letnim  

rozpoczyna się z dniem   1 lutego  2021 r.  i upływa z dniem 25 lutego 2021 r 

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

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

 

§ 9. 

 

 

1. Warunkiem wpisania  na listę studentów przyjętych do Radomskiej Szkoły Wyższej jest 

podpisanie umowy z Uczelnią  o studiowanie. 

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

 

  Radom, dnia 24  marca  2019 r.  

          

 

Przewodniczący Senatu 

Radomskiej Szkoły Wyższej 

 

 

 

                                                                                                                                Rektor 


