
Zarządzenie nr 49/19 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  

z dnia 1 sierpnia 2019 r. 
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 
2019/2020 
 
 Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały nr VI/151 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i 
niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020, zmienionej uchwałą nr VI/176 z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

Uruchomić postępowanie rekrutacyjne w II naborze dla kandydatów na I rok studiów:  
1) pierwszego stopnia na kierunki: 

a) Administracja –  studia niestacjonarne, 
b) Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia stacjonarne, studia niestacjonarne, 
c) Coaching zdrowego stylu życia - studia stacjonarne,  
d) Dietetyka – studia stacjonarne, 
e) Energetyka -  studia stacjonarne, studia niestacjonarne, 
f) Filologia - filologia angielska, studia stacjonarne, 
g) Finanse, rachunkowość i podatki – studia stacjonarne,  
h) Informatyka - studia stacjonarne,  
i) Logistyka i transport - studia stacjonarne, studia niestacjonarne,  
j) Pielęgniarstwo - studia stacjonarne, 
k) Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne, 
l) Zarządzanie – studia stacjonarne, studia niestacjonarne, 
m) Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne, studia niestacjonarne. 

2) jednolitych magisterskich na kierunki: 
a) Fizjoterapia - studia stacjonarne, 
b) Prawo - studia stacjonarne,  
c) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne. 

3) drugiego stopnia na kierunki:  
a) Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne, studia niestacjonarne, 
b) Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia stacjonarne, studia niestacjonarne, 
c) Pielęgniarstwo - studia stacjonarne. 
 

 
§ 2. 

Postępowanie rekrutacyjne w II naborze, na I rok studiów odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem: 
1) elektroniczna rejestracja kandydatów  od 2 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r. 
2) przyjmowanie dokumentów od 23 września 2019 r. do 24 września 2019 r. w godzinach od 8.30  

do 17.00,  
3) przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji kandydata do zawodu nauczyciela na kierunku Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna od dnia 23 września 2019 r. do 24 września 2019 r. w godzinach 
wskazanych indywidualnie podczas elektronicznej rejestracji,   

4) ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów – 26 września 2019 r. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


