
Uchwala nr 15/2016/17
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016
poz. 1842,), Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów (Dz. U. 2011 nr 20 l poz. 1188) oraz Statutu WSZOP, uchwala się co następuje:

§ l

l. WSZOP prowadzi na Wydziale Nauk Technicznych (WNT) nabór:
l) na studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunki
a) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
b) Energetyka- po uzyskaniu decyzji MNiSW
c) Ekoinżynieria - po uzyskaniu decyzji MNiSW

2) na studia drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji.

2. WSZOP prowadzi na Wydziale Humanistyczno-Społecznym (WHS) nabór:
l) na studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunki:
a) Bezpieczeństwo Wewnętrzne
b) Filologia
c) Kulturoznawstwo
d) Zarządzanie.

2) na studia drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunki:
a) Bezpieczeństwo Wewnętrzne
b) Zarządzanie.

3. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku i trwa:
l) na semestr zimowy:
od 07 maja 20 18 r. do 29 września 2018 r. - studia stacjonarne i niestacjonarne

2) na semestr letni:
od 02 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. - studia stacjonarne i niestacjonarne.

§ 2

l. Przyjęcie na studia na kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka, Ekoinżynieria,
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kulturoznawstwo, Zarządzanie oraz Filologia odbywa się w ramach
limitu przyjęć na podstawie złożonych dokumentów.

2. Zasady rekrutacji na kierunek Filologia (specjalność: Filologia angielska) na studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019 .określa załącznik do Uchwały.

§ 3

Warunki i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia we WSZOP są realizowane zgodnie
ze stosownym rozporządzeniem MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów.

§4

l. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać SIę osoby posiadające świadectwo
dojrzałości/maturalne.

2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na WHS mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom
ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

3. O przyjęcie na studia techniczne drugiego stopnia na WNT mogą ubiegać się osoby posiadające
dyplom ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia.
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§5

l. Studia są odpłatne. Zasady płatności określa Regulamin odpłatności za studia i inne formy
kształcenia we WSZOP.

2. Warunkiem podjęcia studiów jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych między
WSZOP a kandydatem na studenta.

§6

l. Limit przyjęć kandydatów na studia dla poszczególnych kierunków i form studiów określi Senat
w terminie do 31 marca 2018 r.

2. Rektor może zwiększyć limity przyjęć na poszczególnych kierunkach o 20% pod warunkiem
zapewnienia kadry dydaktycznej.

§7

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:
1) wniosek o przyjęcie na studia na właściwym formularzu
2) kserokopię świadectwa dojrzałości/maturalnego (dotyczy wyłącznie kandydatów na studia

pierwszego stopnia - WHS i WNT) - 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 (dotyczy kandydatów na studia

drugiego stopnia - WNT) - oryginał do wglądu
5) wypełniony kwestionariusz osobowy
6) kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
7) dwie fotografie na jasnym tle, bez nakrycia głowy (wymiary 35x45 mm)
8) kolorową fotografię w formie elektronicznej, zapisaną na płycie CD (wymiary 20x25 mm

w rozdzielczości 300 dpi)
9) orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).

2. Kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

REKTOR

dr El~ Krawczyk-Neifar


