
Załącznik do uchwały 44/2018 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia warunków i trybu 

rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia 

na kierunku Logistyka – ścieżka dualna (finansowane z EFS) 

na  Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 

na rok akademicki 2018/2019 

 

 

§ 1 

Regulamin określa warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka – 

ścieżka dualna, tryb stacjonarny, dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś. Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym, prowadzone w Wyższej 

Szkole Bankowej w Poznaniu, zwanej dalej ”WSB w  Poznaniu”, na Wydziale Zamiejscowym  

w Chorzowie. 

§ 2 

1. Rekrutację przeprowadzają: 

1) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora, na wniosek dziekana, 

2) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.  

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

§ 3 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty: 

1) poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa 

dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia,  

2) kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia, 

3) dokumenty projektowe tj. kwestionariusz projektowy, oświadczenie uczestnika, ankiety 

ewaluacyjne, 

4) dwie aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych, 

5) poświadczoną przez Uczelnię kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata 

(dowód osobisty lub paszport),  

6) kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej lub rekrutacyjnej (jeśli obowiązuje), 

7) inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do podjęcia decyzji              

o przyjęciu na studia, które może określić Dziekan Wydziału, w przypadku gdy 

przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. 

2. Świadectwo uzyskane za granicą może zostać uznane w celu podjęcia studiów pierwszego 

stopnia w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego 

dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych   

w zagranicznym systemie oświaty: z mocy prawa, na podstawie umów międzynarodowych, bądź 

w drodze decyzji administracyjnej Kuratora Oświaty właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie (wnioskodawcy), a w przypadku braku miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Kurator Oświaty właściwy ze względu 
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na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument 

wydany zagranicą. 

3. Cudzoziemcy oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1-3 powinni przedstawić również inne 

dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych z dnia 5 czerwca 2018 r. wydanym na podstawie art. 44 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 4 

1. Dokumenty, o których mowa w § 3, kandydaci mogą składać  

1) w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie:  

a) rekrutacja podstawowa: 09.07.2018 r. – 31.07.2018 r., 

b) rekrutacja uzupełniająca: 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r., 

2. Senat może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji. 

 

§ 5 

1. Rekrutacja na studia jest dwuetapowa.  

- etap pierwszy na podstawie dokumentacji o której mowa w § 3 – wyłonienie kandydatów do 

rozmów kwalifikacyjnych w ramach drugiego etapu, 

- etap drugi – rozmowy kwalifikacyjne. 

2. W wyniku etapu pierwszego tworzona jest lista rankingowa na podstawie wyników uzyskanych 

na świadectwie dojrzałości z przedmiotu matematyka. 

3. Wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący sposób: 

 Matematyka- „nowa matura”:  

1 pkt za każdy 1% na poziomie podstawowym, 

1,5 pkt za każdy 1% na poziomie rozszerzonym. 

 Matematyka – „stara matura” przeliczanie ocen na punktu wg skali obowiązującej w Wyższej 

Szkole Bankowej w Poznaniu. 

4. Dla obcokrajowców oraz osób nie zdających matematyki na maturze, przeprowadzony 

zostanie test poziomu znajomości matematyki. Wynik z testu będzie podstawą do 

umieszczenia na liście rankingowej. Test zostanie przeprowadzony w dniu 03.08.2018 r.            

5. W przypadku, gdy uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca, zostanie przeprowadzony 

drugi test w dniu 03.09.2018 r. Kandydat może przystąpić do testu tylko raz. 

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punktów obliczonej w sposób przedstawiony 

w punkcie 3. 

6. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji nastąpi: 

 dla rekrutacji podstawowej: 05.08.2018 r., 

 dla rekrutacji uzupełniającej: 05.09.2018 r. 

7. Komisja kwalifikacyjna zostanie powołana Zarządzeniem Dziekana. Komisja kwalifikacyjna 

opracuje listę kryteriów którymi kierować się będzie przy ocenie kandydatów podczas rozmów 

kwalifikacyjnych. 

8. Do udziału w rozmowach kwalifikacyjną komisją zaproszonych będzie 30 kandydatów. 

9. Rozmowy kwalifikacyjne z komisją kwalifikacyjną przeprowadzane będą: 

 dla rekrutacji podstawowej: w terminie 10.08.2018 r. do 20.08.2018 r. 

 dla rekrutacji uzupełniającej: w terminie 10.09.2018 r. do 20.09.2018 r. 
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10. Po rozmowach kwalifikacyjnych Komisja kwalifikacyjna opracowuje protokół dla Wydziałowej 

Komisji rekrutacyjnej. 

11. Limit miejsc na studia dualne w ramach projektu dla kierunku Logistyka, dofinansowanego                 

z EFS wynosi 20 osób. 

 

§ 6 

1. Kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc. 

2. Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest: 

1) złożenie wszystkich dokumentów wymienionych w §3,  

2) weryfikacja formalna kandydatów na studia na podstawie listy rankingowej oraz protokołu  

z rozmowy kwalifikacyjnej,  

3) przyjęcie na studia na podstawie decyzji, o której mowa w §2, 

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

 

§ 7 

1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą rekrutacji na studia wyższe dualne, pierwszego stopnia w formie 

stacjonarnej, na kierunku Logistyka dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś. Priorytetowa III: 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym, prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, zwanej dalej ”WSB 

w  Poznaniu”, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie, nr projektu: 03.01.00-IP.08-00-DUO/18 

2. Warunki i tryb rekrutacji wchodzą w życie z dniem wydania i obowiązują w rekrutacji na rok 

akademicki 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 


