
Uchwala nr 6/2018/19
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwalę 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), rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r. poz.
1861) oraz Statutu WSZOP, uchwala się co następuje:

§ l

W uchwale Senatu nr 1112017/18 z dnia 20 kwietnia 2018 l'. zmienia się:

l) § 4 w ten sposób, że:
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. O przyjęcie na studia techniczne drugiego stopnia WNT mogą ubiegać się osoby
posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia ( inżynierskich lub Iicencjackich)
lub drugiego stopnia.

- dodaje się ust. 4, o następującej treści:
4. Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów Iicencjackich, Dziekan określić efekty
kształcenia zgodnie z charakterystyką 11 stopnia PRK dla kwalifikacji obejmujących
kompetencje inżynierskie - poziom 6 dla studiów inżynierskich oraz warunki ich realizacji.

2) § 6, który otrzymuje brzmienie:
l. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia skladają:

1) wniosek o przyjęcie na studia na wlasciwym formularzu
2) kserokopię świadectwa dojrzaleset/maturalnego - oryginał do wglądu
3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz kserokopię

suplementu do dyplomu (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia - WHS) -
oryginał do wglądu

4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub Iicencjackich (dotyczy
kandydatów na studia drugiego stopnia - WNT) - oryginal do wglądu wypełniony
kwestionariusz osobowy

5) jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne (na jasnym tle, bez nakrycia glowy, 35 x 45 mm
6) jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, zapisane na płycie

(20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi).
2. Kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone przez Uczelnię za zgodność

z oryginalem.

§2

W pozostałym zakresie uchwała Senatu nr 11/2017/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2019 r.

ohdan Mochnacki


