
 1 

 

 

 
 
 
 

 

Uchwała Nr  22/15 
Senatu WSHE 

z dnia 23.04.2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia 

 w roku akademickim 2015/2016 
 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 

(uzupełnienie Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r.) 
 
Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, realizując postanowienia 

art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.), w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

DSW.ZNU.6013.6.2015.3.KT z dnia 9 lutego 2015 r. zezwalającą na połączenie  poprzez 

włączenie Wyższej Szkoły Technicznej we Włocławku do Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

DSW.ZNU.6022.172.3.2014.AN z dnia 9 października 2014 r. nadającą Wydziałowi Nauk 

Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 

uprawnienia do prowadzenia inżynierskich studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka”, 

uchwala, jako uzupełnienie do Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r., zasady 

przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 na kierunki 

prowadzone dotychczas w Wyższej Szkole Technicznej we Włocławku, tj. „transport”, „logistyka”, 

„budownictwo”, „inżynieria techniczno-informatyczna” oraz na kierunek „energetyka”. 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach studiów 

pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim wymienionych w załączniku nr 1. 

2. Rektor ustali zarządzeniem w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.: 

1) limity przyjęć na poszczególne kierunki, stopnie i formy studiów na podstawie 

wniosków rad wydziałów, 

2) harmonogram przebiegu rekrutacji na studia pierwszego stopnia. 

3. Rektor ustali zarządzeniem w terminie do dnia 31 maja 2015 r. wysokość opłaty 

rekrutacyjnej i wpisowej na studia. 

4. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie, co najmniej 30 kandydatów na I rok 

studiów. Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o 

uruchomieniu studiów przy liczbie kandydatów mniejszej niż 30. 
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Zasady postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 2 
 

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie 

świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych i 

zatwierdzonych przez Rektora WSHE we Włocławku terminach oraz spełnienie wymogów 

postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów zawartych w 

szczegółowych unormowaniach dotyczących rekrutacji na studia w WSHE we Włocławku, 

które stanowią załącznik nr 1. 

2. Organizację potwierdzenia efektów uczenia się, w tym zasady, limit miejsc, warunki i tryb 

odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących określa 

Senat Uczelni. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne może objąć w szczególności: egzamin sprawności fizycznej, 

ocenę świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne może składać się z kilku form 

jednocześnie. 

4. Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni ubiegający się 

o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 

podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci. 

 
 

Kandydat 
 

§ 3 
 

1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki 

rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma: 

1) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia. 

2. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o 

przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów ze starą maturą (w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne), jeżeli posiadane przez nich 

świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w 

którym ukończyli szkołę średnią. Niezbędna jest nostryfikacja świadectwa dojrzałości, 

ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą, której 

dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o 

nostryfikację, organ administracji oświatowej. Zaświadczenie wydane przez kuratorium 

oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem dyplomu 

uzyskanego za granicą. Świadectwo dojrzałości powinno być przetłumaczone przez 

tłumacza przysięgłego. 
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3. Kandydatów (obywateli polskich) posiadających „międzynarodową maturę” - dyplom 

„International Baccalaureate” obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne według zasad 

podanych w załączniku nr 1. Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na studia 

na takich samych zasadach, jak kandydaci z nową maturą. Dyplom „International 

Baccalaureate” wymaga potwierdzenia równoważności z maturą polską. 

4. Obywatele polscy, którzy nie mają możliwości złożenia świadectwa dojrzałości w 

ustalonym terminie z powodu zdawania egzaminu maturalnego za granicą w późniejszym 

terminie, zobowiązani są dostarczyć je nie później, niż na 14 dni przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. Niespełnienie tego warunku spowoduje skreślenie ich z listy osób 

przyjętych na studia. Warunkiem dopuszczenia tej grupy kandydatów do postępowania 

kwalifikacyjnego jest przedłożenie stosownego zaświadczenia. To samo dotyczy 

kandydatów zdających międzynarodową maturę. 

5. Cudzoziemców skierowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na I rok 

studiów wyższych do uczelni przyjmuje Rektor WSHE we Włocławku poza limitem przyjęć 

danego kierunku studiów. Kandydaci - cudzoziemcy nie posiadający skierowania MNiSW 

mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie indywidualnym. Decyzje w tych sprawach 

podejmuje rektor. 

6. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi 

określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 

studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 176, poz. 1365). 

7. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia bez 

postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego 

lub z egzaminu wstępnego z danego przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez 

główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i 

zatwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł. Z uprawnień mogą korzystać laureaci i 

finaliści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od 

roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

 
 
 

Wymagane dokumenty i terminy składania 
 

§ 4 
 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w pierwszej kolejności rejestrują się drogą 

elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. Następnie kandydat jest 

zobowiązany do złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły 

Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w terminach określonych w zarządzeniu 

rektora. Szczegółowy wykaz dokumentów zawarty jest w załączniku nr 1. 
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2. W przypadku kierunków studiów w trakcie których studenci mogą być narażeni na 

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczelnia 

kieruje kandydatów na specjalistyczne badania lekarskie. Wzór skierowania oraz sposób 

postępowania zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych 

lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045). 

 
Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne 

 
§ 5 

 
1. Decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia podejmuje, powołana przez Rektora 

WSHE we Włocławku, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku. 

2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną tworzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) członkowie, 

4) sekretarz. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 

4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w uczelni sprawuje prorektor, jako przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSHE we Włocławku. 

5. Dokumenty kandydatów na studia przyjmuje Biuro Rekrutacyjne WSHE we Włocławku. 

 
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

 
§ 6 

 
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia ma charakter 

rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ramach formy kwalifikacyjnej 

obowiązującej na danym kierunku studiów. Dokumenty są przyjmowane do wypełnienia 

limitów określonych w zarządzeniu Rektora WSHE we Włocławku. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia obejmuje 

złożenie kompletu dokumentów do wypełnienia limitów określonych w zarządzeniu 

Rektora WSHE we Włocławku. 

3. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. 

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dotyczące danego kandydata podawane są 

korespondencyjnie, na adres wskazany w złożonych dokumentach. 
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Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 7 
 

1. Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską w dyscyplinach olimpijskich, 

legitymujący się zaświadczeniem stwierdzającym, że są aktualnymi reprezentantami 

kraju, są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego. Jest to równoznaczne z otrzymaniem 

maksymalnej liczby punktów z całego egzaminu sprawnościowego. 

2. Kandydaci legitymujący się I klasą sportową w dyscyplinie objętej egzaminem sprawności 

fizycznej są zwolnieni z egzaminu wstępnego z danej konkurencji. Jest to równoznaczne 

z otrzymaniem maksymalnej liczby punktów z danej konkurencji. 

 

 
Tryb postępowania odwoławczego 

 
§ 8 

 
1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSHE we Włocławku o nie przyjęciu na 

studia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora WSHE we Włocławku w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna WSHE we Włocławku rozstrzyga wszelkie kwestie 

sporne i rozpatruje odwołania wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania 

kwalifikacyjnego, przypadki losowe oraz trudną sytuację rodzinną kandydatów. 

3. Od decyzji Rektora WSHE we Włocławku o nie przyjęciu na studia przysługuje 

kandydatowi prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 
Odpłatność za studia 

 
§ 9 

 
1. Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za studia. Szczegółowe 

zasady tej odpłatności określają odrębne przepisy obowiązujące w WSHE we Włocławku. 

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość tej 

opłaty zostanie określona i podana do wiadomości w formie zarządzenia. Opłata 

rekrutacyjna, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z 

przyjęciem na studia, w myśli zapisów zarządzenia Rektora WSHE we Włocławku nie 

podlega zwrotowi. 

3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w dniu składania kompletu dokumentów 

na studia w Biurze Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we 

Włocławku. 

4. Na udokumentowany wniosek zainteresowanego, zwalnia się z opłaty rekrutacyjnej 

wychowanków domów dziecka, pełne sieroty oraz cudzoziemców posiadających status 

uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Pozostałe postanowienia 

 
§ 10 

 
1. Na kierunkach, na których limit miejsc nie został wypełniony może być przeprowadzona 

dodatkowa rekrutacja. Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje 

Rektor WSHE we Włocławku na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSHE we 

Włocławku. 

2. Terminy przyjmowania dokumentów i tryb przeprowadzania dodatkowej rekrutacji 

zarządza Rektor WSHE we Włocławku. 

 

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor WSHE we 

Włocławku po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSHE we Włocławku. 

 
§ 12 

 
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 
 
 
 
 

                                       Przewodniczący  Senatu 

 
     
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski 

    


