
Uchwała nr 20/2018/19
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Senatu WSZOP nr 11/2017/18

z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.
poz. 1668 ze zm.), rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r.
poz. 1861 ze zm.) oraz Statutu WSZOP, uchwala się co następuje:

§ l

W uchwale nr 11/2017/18 Senatu WSZOP z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmienia się:

1) § 1 w ten sposób, że:
- ust. 1 pkt. 1) - skreśla się literę c)
- ust. 2 pkt 1) - skreśla się literę c)

2) § 2 w ten sposób, że w ust. 1 skreśla się słowo "Kulturoznawstwo"

3) dodaje się § 8:
Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców o brzemieniu:
1. Kandydaci cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia

na podstawie:
1) umowy zawartej z uczelnią partnerską przez WSZOP
2) decyzji administracyjnej Rektora WSZOP

2. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia może być dopuszczony cudzoziemiec, który
spełnia warunki określone w §6 oraz:
1) wniósł opłatę rekrutacyjna określoną w Tabeli odpłatności za studia dla cudzoziemców

na rok akademicki 2019/20
2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia posiada swiadectwo

dojrzałości lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub
na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego
prowadzonego przez kuratora oświaty

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia posiada dyplom
ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, albo dyplom
uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach
drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia,
która go wydala lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy
międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi
w drodze nostryfikacji

4) posiada dokument potwierdzający znajomość języka w którym prowadzone są studia.
Wprzypadku braku właściwego dokumentu o którym mowa w zadaniu pierwszym Uczelnia
zastrzega sobie prawo do weryfikacji znajomości języka

5) posiada wizę lub inny dokument potwierdzający pobyt w RP
6) posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych

wypadków na okres kształcenia w Polsce
dokumenty określone w pkt. 2 i 3 wymagają aprobaty w formie apostille.
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§2

W pozostałym zakresie uchwała Senatu nr 1112017/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. pozostaje bez zmian,
przy czym w mocy pozostaje uchwała Senatu nr 6/2018/19 z dnia 11 stycznia 2019 r.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2019 r.

. inż. Bohdan Mochnacki
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