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Załącznik do uchwały nr 181/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2022 roku 

 

Warunki i tryb rekrutacji na 1 semestr studiów wyższych, na którym realizowane będą 

zajęcia w języku ukraińskim i rosyjskim, dofinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

na rok akademicki 2022/2023 

w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu  

 

§ 1. 

Regulamin określa warunki i tryb rekrutacji obywateli Ukrainy na rok akademicki 2022/2023 na studia 

wyższe, na którym realizowane będą zajęcia w języku ukraińskim i rosyjskim w I semestrze, 

dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „SMART EDUCATION - 

Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” (POWR.03.05.00-00-Z004/18)” w Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu, zwanej dalej ”WSB w  Poznaniu”,  na kierunkach studiów: 

 

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu: 

1. Zarządzanie - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

2. Marketing i sprzedaż - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

3. Inżynieria zarządzania - studia pierwszego stopnia inżynierskie, ścieżka tradycyjna 

4. Psychologia w biznesie - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

5. Handel międzynarodowy - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

• w formie stacjonarnej, 

• w formie niestacjonarnej, 

6. Zarządzanie - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka online 

7. Zarządzanie - studia drugiego stopnia magisterskie, ścieżka online 

• w formie niestacjonarnej, 

 

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie: 

1. Zarządzanie - studia pierwszego stopnia licencjackie 

2. Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

3. Marketing i sprzedaż - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 
4. Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

5. Inżynieria zarządzania - studia pierwszego stopnia inżynierskie, ścieżka tradycyjna 

• w formie stacjonarnej, 

• w formie niestacjonarnej, 

6. Zarządzanie - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka online 

7. Zarządzanie - studia drugiego stopnia magisterskie, ścieżka online 

a. w formie niestacjonarnej, 

 
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie: 

1. Zarządzanie - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

2. Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

3. Marketing i sprzedaż - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

4. Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka tradycyjna 

5. Inżynieria zarządzania - studia pierwszego stopnia inżynierskie, ścieżka tradycyjna 

6. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka 

tradycyjna 
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b. w formie stacjonarnej, 

c. w formie niestacjonarnej, 

8. Zarządzanie - studia pierwszego stopnia licencjackie, ścieżka online 

9. Zarządzanie - studia drugiego stopnia magisterskie, ścieżka online 

a. w formie niestacjonarnej, 

 

§ 2. 

1) Rekrutacja na studia w ramach projektu jest dwuetapowa.  

2) Etap pierwszy rekrutacji to rekrutacja na studia pierwszego stopnia zgodnie z Załącznikiem do 

uchwały 69/2022 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2022 roku: 

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 w Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu na wyżej wymienione kierunki. 

3) Etap drugi rekrutacji to rekrutacja do projektu osób, które zostały przyjęte na studia wyższe przez  

rekrutację, o którym mowa w pkt 2) 

4) Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie: 

• posiadają obywatelstwo ukraińskie, 

• przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022r., 

• posiadają numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL należy okazać dokument 

potwierdzający wystąpienie o jego nadanie, a w następstwie bezzwłocznie dostarczyć 

numer PESEL w celu uzupełnienia dokumentacji. 

5) Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest na podstawie kolejności zgłoszeń do 

wyczerpania limitu miejsc w projekcie. Limit miejsc w projekcie wynosi 190 osób. Limit miejsc 

może zostać zwiększony. 

 

§ 3. 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia do projektu prowadzi komisja. 

2. Przyjęcie do projektu następuje w drodze wpisu na listę uczestników projektu. 

3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia do projektu są jawne.  

 

§ 4. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do projektu uczestniczą kandydaci, którzy otrzymali wpis na listę 

studentów, oraz złożą w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz danych osobowych wraz z oświadczeniem, podpisane przez pełnoletniego 

kandydata do projektu lub kandydata i opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów 

do projektu. Formularze kwestionariusza danych osobowych oraz oświadczenia stanowią załącznik nr 

1 do niniejszego dokumentu, 

2) podpiszą aneks do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych 

umowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

3) kopię pieczątki z dokumentu podróży (paszporcie) z datą wjazdu na terytorium Polski. Gdy 

wjazd osoby z Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki 

Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, wówczas potwierdzeniem przybycia na terytorium 

Polski jest dokument rejestracji wydany przez Komendanta Główny Straży Granicznej lub urząd 

miasta/gminy (zarejestrowanie pobytu na terytorium Polski następuje na wniosek danej osoby, 

złożony nie później niż 90 dni od dnia wjazdu, 

4) kopie dokumentu poświadczającego nadanie numeru PESEL. W przypadku braku numeru PESEL 

należy okazać dokument potwierdzający wystąpienie o jego nadanie, a w następstwie bezzwłocznie 

dostarczyć numer PESEL w celu uzupełnienia dokumentacji nie później niż 30 dni od daty podpisania 

aneksu do umowy. 

 
§ 5. 

1. Dokumenty, o których mowa w § 4, kandydaci mogą składać do dnia 31.10.2022 r. 

 

§ 6. 

1. Kandydaci do projektu są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc. 
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2. Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest: 

a) złożenie wszystkich dokumentów wymienionych w §4,  

b) przyjęcie na studia poprzez rekrutację, o której mowa w §2, 

c) podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych. 

3. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji danego Wydziału Uczelni: 

 

 

 

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu: 

 ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 

 61-895 Poznań 

tel. 61 655 33 33 

e-mail: rekrutacja@wsb.poznan.pl 

 

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie: 

ul. Sportowa 29, 

41-506 Chorzów 

tel.: 32 3498 531, 32 3498 535 

e-mail: rekrutacja.ua@chorzow.wsb.pl 

 

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie: 

Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 

70-224 Szczecin 

Tel.: 91 422 58 58 

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl 

 

 

4. Kandydat, który z powodu wyczerpania liczby miejsc nie został przyjęty w ramach ustalonego 

limitu przyjęć, zostanie umieszczony na liście rezerwowej. 

5. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną przyjęci do projektu pod warunkiem pojawienia się wolnych 

miejsc. 
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