Załącznik do uchwały nr 36/2019 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 15.07.2019 r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane
lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok akademicki 2019/2020
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
§ 1.
Regulamin określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich i cudzoziemców na rok akademicki
2019/2020 na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji
cyfrowych” prowadzone 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, stacjonarne:
 specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, limit miejsc 30 osób,
 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, limit miejsc 30 osób,
2) Psychologia w biznesie - studia pierwszego stopnia, stacjonarne:
 specjalność: Psychologia marketingu i nowych mediów, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Psychologia menedżera i organizacji, limit miejsc 20 osób,
3) Inżynieria zarządzania - studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne:
 specjalność: Inżynieria zarządzania procesami produkcji, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Zarządzanie jakością, limit miejsc 20 osób,
4) Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne w formule on-line:
 specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, limit miejsc 20 osób.
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:
1) Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne:
 specjalność: Kryminologia z elementami kryminalistyki, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, limit miejsc 20 osób,
2) Marketing i sprzedaż - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne:
 specjalność: Strategie i techniki sprzedaży, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Marketing i nowe media, limit miejsc 20 osób,
3) Język angielski w biznesie - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne:
 specjalność: Business Translation – tłumaczenia biznesowe, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: English in Game Design, limit miejsc 20 osób,
4) Inżynieria zarządzania - studia pierwszego stopnia inżynierskie, niestacjonarne:
 specjalność: Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy, limit miejsc 20 osób,
5) Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne w formule on-line:
 specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, limit miejsc 15 osób,
 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, limit miejsc 15 osób.
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Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:
1) Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne,

 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, limit miejsc 20 osób,
2) Finanse i Rachunkowość - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne,

 specjalność: Specjalista ds. kadr i płac, limit miejsc 20 osób,
 specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, limit miejsc 20 osób
3) Inżynieria zarządzania - studia pierwszego stopnia inżynierskie, niestacjonarne,

 specjalność: Lean Management i inżynieria procesów produkcyjnych, limit miejsc
20 osób,
 specjalność: Inżynieria zarządzania jakością, limit miejsc 20 osób,
4) Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, niestacjonarne w formule on-line,
 specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, limit miejsc 15 osób,
 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, limit miejsc 15 osób,
5) Zarządzanie - studia drugiego stopnia, niestacjonarne,
 specjalność: Psychologia w zarządzaniu, limit miejsc 30 osób,
 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, limit miejsc 30 osób.
§ 2.
1.
2.

3.
4.

Rekrutacja na studia jest dwuetapowa.
Etap pierwszy rekrutacji to dokonanie zapisu on-line oraz złożenie w Biurze Rekrutacji
dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 28.07.2019 r. w rekrutacji podstawowej oraz
do 21.09.2019 r. w rekrutacji uzupełniającej. W wyniku etapu pierwszego tworzona jest lista
rankingowa
2.1. W przypadku studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych
na świadectwie dojrzałości na poszczególnych kierunkach:
 Bezpieczeństwo narodowe - z przedmiotu język polski,
 Zarządzanie - z przedmiotu matematyka,
 Psychologia w biznesie - z przedmiotu matematyka,
 Inżynieria zarządzania - z przedmiotu matematyka,
 Marketing i sprzedaż - z przedmiotu matematyka,
 Język angielski w biznesie - z przedmiotu język angielski,
 Finanse i rachunkowość - z przedmiotu matematyka,
2.2.W przypadku studiów drugiego stopnia – na podstawie oceny na dyplomie studiów
pierwszego stopnia.
Etap drugi rekrutacji to wpis na listę studentów.
Wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości przeliczane są na punkty w następujący sposób:
 w przypadku „nowej matury”:
Procent wyniku z danego przedmiotu pomnożony przez 1 w przypadku matury na poziomie
podstawowym lub procent wyniku z danego przedmiotu pomnożony przez 1,5 w przypadku
matury rozszerzonej (nie więcej niż 100 pkt.).
 W przypadku „starej matury” i świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą uzyskaną ocenę
mnożymy są przez 20. Maksymalnie za każdą ocenę można otrzymać 100 pkt.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Dla osób, które posiadają świadectwo uzyskane za granicą oraz osób nie zdających na maturze
przedmiotu wskazanego w kryterium rekrutacyjnym, przeprowadzony zostanie test
przedmiotowy. Wynik z testu będzie podstawą do umieszczenia na liście rankingowej. Test
zostanie przeprowadzony w dniu 30 lipca 2019 r.
W przypadku, gdy uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca, zostanie przeprowadzony
drugi test w dniu 24 września 2019 r.
Kandydat może przystąpić do testu tylko raz.
Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punktów obliczonej w sposób przedstawiony
w punkcie 4.
W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia ocena z dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia mnożona jest przez 20. Maksymalnie można zatem uzyskać 100 pkt.
W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają jeszcze dyplomu (wolny słuchacz) brana pod
uwagę jest średnia ze studiów wynikająca z właściwego zaświadczenia z uczelni kandydata
mnożona przez 20. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu na studia drugiego
stopnia oprócz punktów kwalifikacyjnych decyduje data zapisu na studia.
W przypadku osób, które dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskały poza
granicami RP ocena z dyplomu odpowiadająca ocenie polskiej mnożona jest przez 20.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe poza granicami Polski
określa załącznik nr 1.
Warunkiem uwzględnienia ocen z dyplomu uzyskanego poza granicami Polski w postępowaniu
kwalifikacyjnym jest równorzędność dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia
studiów wyższych.
Wpis na listę studentów nastąpi:
 dla rekrutacji podstawowej: do 06.08.2019 r.,
 dla rekrutacji uzupełniającej: do 02.10.2019 r.
Przyjęcia kandydatów na I rok studiów na dane specjalności i formy studiów I i II stopnia
odbywają się w ramach limitów (limity mogą ulec zmianie).
§ 3.
Przyjęcie na studia następuje przez rekrutację.
Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi komisja.
Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku,
o którym mowa w pkt. 2, decyzję podpisuje przewodniczący komisji.
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora.
Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
§ 4.
W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty:
1) poświadczoną przez WSB w Poznaniu lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo
świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia; poświadczony przez WSB
w Poznaniu lub notarialnie dyplom ukończenia studiów w przypadku kandydata na studia
drugiego stopnia,
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2) kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia,
3) dwie aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych lub paszportów,
4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (jeśli obowiązuje),
5) inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do podjęcia decyzji
o przyjęciu na studia, w przypadku gdy przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie
kwalifikacyjne.
6) inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do podjęcia decyzji
o przyjęciu na studia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w tym Oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2) projektu oraz kwestionariusz
z danymi uzupełniającymi do danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata
na studia (załącznik nr 2), zgodnie z wymaganiami IP.
§ 5.
1. Dokumenty, o których mowa w § 4, kandydaci mogą składać:
a) w Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu:
 rekrutacja podstawowa: 01.06.2019 r. – 06.08.2019 r.



rekrutacja uzupełniająca: 07.08.2019 r. – 02.10.2019 r.
b) w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie:
 rekrutacja podstawowa: 01.06.2019 r. – 06.08.2019 r.
 rekrutacja uzupełniająca: 07.08.2019 r. – 02.10.2019 r.
c) w Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie:



rekrutacja podstawowa: 01.06.2019 r. – 06.08.2019 r.
 rekrutacja uzupełniająca: 07.08.2019 r. – 02.10.2019 r.
2. Senat może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji.
§ 6.
1. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
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 §3,
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 478, 32 3498 479
e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
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Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 128,
70-491 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 na studia pod warunkiem pojawienia się wolnych
miejsc.
§ 7.
1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Warunki i tryb rekrutacji wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Senat Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu i obowiązują do dnia zakończenia rekrutacji wskazanego w § 5.

