
Uchwała nr VI/228
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 
akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr Vl/190 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 czerwca 
2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 
2020/2021:
1) w § 1 ust.1 w pkt. 2) w tabeli po wersie 3 dodaje się wers 4 w brzmieniu:
55

4. Zdrowie publiczne* X -

2) w § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo 
Medyczne, Zdrowie publiczne, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 11 
ust. pkt 4, ust.2 pkt 4a) i ust. 2 pkt 5 lit. a, stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, 
(skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).”

3) w § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej
studia

pierwszego stopnia.
2. O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się 

w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
2) kierunku Ekonomia,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej 

kolejności absolwenci:
1) kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności 

kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz dziedzin nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu,

3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. O przyjęcie na studia na kierunek Zdrowie publiczne mogą ubiegać się w następującej kolejności 

absolwenci:
1) kierunków: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo 

medyczne,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności 

kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy 

ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia 
jest wynik studiów, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy zamknięcie listy nie będzie 
możliwe, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego 
stopnia (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

6. Absolwenci, o których mowa ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 3 mogą być przyjęci na studia drugiego 
stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji 
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, 
wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone do końca pierwszego semestru 
studiów.

7. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rekrutacyjnej, ustalonej zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 2 - 4 z zastrzeżeniem § 8, w ramach określonego limitu przyjęć na dany 
kierunek i formę studiów.”

4) w § 11
a) w ust. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 4a) w brzmieniu:



r

,,4a) w przypadku kierunku Zdrowie publiczne, zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość 
podjęcia studiów (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni)”,

b) w ust. 2 pkt 6) wyrażenie „§ 7 ust. 5” otrzymuje brzmienie „§ 7 ust. 6”,
c) w ust. 3 wyrażenie „ust. 1 pkt 4 i ust.2 pkt 5 lit. a” zastępuje się wyrażeniem „ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt

4a) i ust. 2 pkt 5 lit. a ”.
5) w § 15 w ust. 1

a) w pkt. 1 wyrażenie „31 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrażeniem „7 sierpnia 2020 r.",
b) w pkt. 2 wyrażenie „1 sierpnia 2020 r.” zastępuje się wyrażeniem „7 sierpnia 2020 r.”.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

/
K E K

proj- dr hak inż. Ryszard K. Pisanki


