
Uchwala nr 21/2018/19
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

w roku akademickim 2020/2021

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

§ 1

1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na studia stacjonarne
i niestacjonarne odbywa się w trybie wpisu na listę studentów i będzie prowadzona
w dwóch semestrach - letnim i zimowym.

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

3. Weryfikacją kandydatów na kierunek Filologia angielska przeprowadza właściwy Kierownik
kierunku.

4. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki studiów prowadzi Dział Promocji i Rekrutacji.
5. Sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego oraz zatwierdzenie wpisu na listę

studentów przeprowadza Prorektor ds. kształcenia studentów.
6. Postanowienie o przyjęciu na studia przekazuje się w fonnie elektronicznej.

§2

1. Tryb rekrutacji:
1) rekrutacja na studia prowadzona jest poprzez serwis internetowy Wirtualny Dziekanat -

Rekrutacja
2) kandydaci rejestrują się poprzez złożenie deklaracji o przyjęcie na dany kierunek studiów

oraz określenie grupy zajęć specjalizacyjnych do wyboru
3) grupy zajęć specjalizacyjnych do wyboru są realizowane po zakończeniu drugiego roku

studiów; uruchomienie grupy uzależnione jest od zgłoszenia odpowiednej liczby
kandydatów

4) w przypadku niewystarczającej liczby zapisanych do grupy zajęć specjalizacyjnych,
Kierownik kierunku będzie proponował inną grupę zajęć specjalizacyjnych do wyboru.

2. Po dostarczeniu przez kandydata kompletu dokumentów określonych w § 5, dokonaniu
wymaganej opłaty oraz pozytywnej weryfikacji przez właściwego Kierownika kierunku
otrzymuje on status "przyjęty".

3. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia pierwszego stopnia:
l) inżynierskie - mają kandydaci legitymujący się odpowiednimi wynikami uzyskanymi

na egzaminie maturalnym z przedmiotów ścisłych takich jak: matematyka, fizyka, chemia,
informatyka

2) licencjackie - mają kandydaci legitymujący się odpowiednimi wynikami uzyskanymi
na egzaminie maturalnym z przedmiotów społeczno-humanistycznych,
w szczególności: język polski, języki obce, historia, nauki o społeczeństwie.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają kandydaci legitymujący się
kwalifikacjami uzyskanymi na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach
magisterskich oraz posiadający właściwe kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na wybranym kierunku studiów.

5. Decyzję o nieprzyjęciu na studia wydaje Rektor. Decyzja jest doręczona na piśmie.

Strona l z 3



§ 3

1. Terminy rekrutacji:
1) rekrutacja w okresie letnim rozpoczyna się II maja 2020 r. i zakończy się 30 września

2020 r. - na studia stacjonarne i niestacjonarne
2) rekrutacja w okresie zimowym rozpoczyna się 21 grudnia 2020 r. i zakończy się

5 marca 2021 r. - na studia niestacjonarne.
2. Studia są odpłatne. Zasady płatności określa Regulamin odpłatności za studia i inne formy

kształcenia we WSZOP.
3. Warunkiem podjęcia studiów jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

§4

1. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/21 będzie realizowana na kierunki:
1) inżynierskie studia pierwszego stopnia

aj Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
b) Energetyka

2) społeczno-humanistyczne studia pierwszego stopnia
aj Bezpieczeństwo Wewnętrzne
bJ Filologia - specjalizacja filologia angielska
c) Zarządzanie

3) inżynierskie studia drugiego stopnia: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
4) społeczne studia drugiego stopnia

aj Bezpieczeństwo Wewnętrzne
bJ Zarządzenie.

2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia
studiów.

§ 5

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

kandydatów na studia drugiego stopnia - WNT) - oryginał do wglądu
5) wypełniony kwestionariusz osobowy
6) jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm)
7) 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 oryginałem.

§6

1. Kandydaci będący cudzoziemcami 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 § 5 oraz:
1) wniósł opłatę rekrutacyjną określoną w Tabeli odpłatności za studia dla cudzoziemców

na rok akademicki 2020/21
2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia posiada świadectwo

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
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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
wydała 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.
W przypadku braku właściwego dokumentu o którym mowa w zadaniu pierwszym Uczelnia
zastrzega sobie prawo do weryfikacj i znajomości języka

5) posiada wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w RP
6) posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych

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

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późno zm.).

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2019 r.

REK\\R.

prof. ~. inż. Bohdan Mochnacki
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Zalqcznik do Uchwały nr 21/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zasady rekrutacji na kierunek Filologia (specjalność: filologia angielska)
w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie Uchwały nr 15/2018/19 Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego Wyższej Szkoły
Zarządzan ia Ochroną Pracy w Katowicach z dn ia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji w roku akademickim 2020/2021, określa się następujące zasady rekrutacji na kierunek
Filologia (specjalność: filologia angielska) - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
w roku akademickim 2020/2021 :

1. Kandydaci na filologię angielską w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
posiadający "nową maturę" przyjmowani są na podstawie średniej wyników z pisemnego
i ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego rozszerzonego przy minimum: 40%.

2. Kandydaci na filologię angielską w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
posiadający "nową maturę" przyjmowani są na podstawie średniej wyników z pisemnego
i ustnego egzaminu z języka angielskiego podstawowego przy minimum:
60% przy zastosowaniu wskaźnika 0,7.

3. Kandydaci na filologię angielską w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
posiadający świadectwo dojrzałości "starej matury" przyjmowani są na podstawie wyników
testu pisemnego z języka angielskiego przy minimum: 50%.

4. Kandydaci na filologię angielską w formie studiów stacjonarnych i niestacjonamych
posiadający znajomość języka angielskiego bez potwierdzenia w "nowej maturze"
lub świadectwie dojrzałości przyjmowani będą na podstawie wyników testu pisemnego
z języka angielskiego przy minimum: 50%.

5. Kandydaci cudzoziemcy na filologię angielską przyjmowani są na studia stacjonarne
i niestacjonarne po spełnieniu warunków wymaganych przepisami prawa oraz na podstawie
wyników testu pisemnego z języka angielskiego przy minimum: 50%.

6. O przyjęciu na studia decyduje spełnienie w/w kryteriów.

REKT~~

pro1flb. inż. Bohdan Mochnacki


