Uchwała nr 30/2016
Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminów rek rut acji
na st udia w rok u akademickim 2017/2018

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 lit. g Statutu DSW, Senat zatwierdził warunki, tryb oraz
terminy rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018:
§ 1. Termin rekrutacji dla kandydatów - obywateli polskich i cudzoziemców, którzy mogą podjąć studia
na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
− letnia: 15 maja 2017 r. – 15 października 2017 r.,
− zimowa: 15 grudnia 2017 r. – 28 lutego 2018 r..
§ 2. Termin rekrutacji dla kandydatów – cudzoziemców: 1 marca 2017 r. – 10 lipca 2017 r.
§ 3. Przyjęcie na studia I i II stopnia następuje na podstawie wolnego naboru, z wyłączeniem
kierunków i specjalności określonych w Uchwale Senatu DSW nr 28/2016 z dnia 14 kwietnia 2016

w sprawie zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
po spełnieniu warunków określonych w art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
zgodnie z uchwalonymi przez Senat limitami przyjęć określonymi dla poszczególnych kierunków
i trybów studiów.
§ 4. Przyjęcie na studia I i II stopnia z wolnego naboru oraz na studia podyplomowe, kursy i szkolenia
przebiega zgodnie z następującymi zasadami:
1.

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia na podstawie wolnego naboru oraz na studia
podyplomowe kursy i szkolenia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

2.

Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje odwołanie do rektora
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3.

Kandydaci na studia podyplomowe, kursy i szkolenia przyjmowani są na podstawie zapisów
na studia lub wymaganych dla odpowiednich form zasad kwalifikacji.

4.

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia I i II stopnia na podstawie wolnego naboru oraz
na studia podyplomowe, kursy i szkolenia przyjmuje Biuro Promocji i Rekrutacji.

5.

Do zadań Biuro Promocji i Rekrutacji w zakresie rekrutacji na studia I i II stopnia, studia
podyplomowe, kursy i szkolenia należy w szczególności:
− prowadzenie bieżącej obsługi kandydata i nadzorowanie procesu rekrutacji,
− sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów oraz zaświadczanie o zgodności
przedłożonych kopii z oryginałami dokumentów,
− przygotowywanie kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych dokumentacji
stanowiącej podstawę wydania decyzji o przyjęciu na studia, kursy i szkolenia,
− przekazywanie kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych list kandydatów
przyjętych na studia I i II stopnia, z podziałem na kierunki i specjalności,
− przekazywanie kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych list słuchaczy
i uczestników przyjętych na studia podyplomowe, kursy i szkolenia.
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§ 5. Rekrutacja na kierunki i specjalności wymagające przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
określone w Uchwale Senatu DSW nr 28/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zasad przyjęć
na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 przebiega na poniższych
zasadach:
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powoływana
przez Dziekana.
2. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną tworzą Przewodniczący i Sekretarz.
3. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
–

przyjmowanie dokumentów,

–

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego zgodnie z wymogami
określonymi w uchwale Senatu,

–

prowadzenie bieżącej obsługi kandydata i nadzorowanie procesu rekrutacji,

–

podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia,

–

zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

4. Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie
dostosowywania
postępowania
rekrutacyjnego
do
potrzeb
osób
z
orzeczoną
niepełnosprawnością.
§ 6. Rekrutacja na studia anglojęzyczne w DSW kandydatów - cudzoziemców odbywa się zgodnie
z Uchwałą Senatu DSW nr 31/2016 w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w DSW
cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018. Prowadzi ją Biuro ds. Międzynarodowej
Współpracy Dydaktycznej w obrębie bieżącej obsługi kandydata – cudzoziemca, przygotowania
i sprawdzenia kompletności oraz ważności dokumentów aplikacyjnych. Kompletne dokumenty
kandydata – cudzoziemca otrzymuje Biuro Promocji i Rekrutacji, które postępuje z nimi zgodnie
z kolejnymi etapami procesu rekrutacyjnego.
§ 7. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje powołana przez Rektora
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Przewodniczący i Sekretarz.

Przewodniczący Senatu
prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica
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