
Uchwala nr ��.N/2018 
Senatu Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 23 maja 2018 r. 

w sprawie: wamnków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 2a oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2183 z późn. zm.), § 29 pkt 2 Statutu Państwowej 
Wyższej Szkoły w Ciechanowie, wprowadza się następujące zasady przyjęć na studia w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2019/2020 

§ 1

I. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, zwana dalej „Uczelnią" prowadzi
rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia na określone kierunki i fonny studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Relautację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zwane dalej WKR,
powołane przez Dziekanów. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Działu Kształcenia
i Spraw Studenckich - Biuro Rekrutacji. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, podejmują
decyzje w sprawach przyjęcia na studia na podstawie wyników konkursu świadectw.

3. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna, zwana dalej UKR, powołana przez Rektora.

4. Od decyzji WKR służy prawo złożenia odwołania do UKR, w tem1inie czternastu dni od
daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia, obowiązujących w Uczelni. UKR po rozpatrzeniu
odwołania podejmuje decyzję, która jest ostateczna. Na decyzję UKR przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5. Do kompetencji UKR należy ponadto nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Uczelni
warunków i trybu rekrutacji oraz podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych
w niniejszej uchwale.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§2

1. Przyjęcie na dany kierunek studiów odbywa się w ramach limitu liczby miejsc określonego
uchwałą Senatu.

2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia
ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.

1. Studia stacjonarne są bezpłatne.

§3

2. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie studentów na
poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych określa Rektor w zarządzeniu.

3. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa pisemna umowa zawarta
między Uczelnią a studentem.

§4

1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia w Systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej IRK na stronie internetowej
www .irk. pwszciechanow .edu.gł

2. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie trwania rekrutacji, wynikającym
z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację


















