


 
 

 

 

Załącznik do Uchwały Senatu WSB we Wrocławiu nr 23/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. 

 

Regulamin rekrutacji 

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu  

pt. „Innowacje dla regionów”  

na rok akademicki 2019/2020 – nabór letni  

 

W ramach projektu „Innowacje dla regionów” nr projektu WR.03.05.00-00-ZR04/18 Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu 

prowadzi rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

Rekrutacja na studia do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu  

pt. „Innowacje dla regionów” odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online 

(studia w ramach projektu oznaczone są skrótem EFS REG przy nazwie kierunku) na stronie internetowej Uczelni 

www.wsb.pl/wroclaw, www.wsb.pl/opole (stosownie do wyboru wydziału). 

 

   § 2 

1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów na dane specjalności i formy studiów I i II stopnia odbywają się w ramach 

ustalonych limitów (limity mogą ulec zmianie): 

 

Studia I stopnia 

 

Na kierunku Informatyka (studia inżynierskie) 

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Komunikacja w oparciu o technologię LTE i 5G, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Komunikacja w oparciu o technologię LTE i 5G, studia stacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Inżynier aplikacji mobilnych, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Inżynier aplikacji mobilnych, studia stacjonarne: limit 30 osób 

 

Na kierunku Inżynieria zarządzania (studia inżynierskie) 

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Techniczne planowanie jakości w produkcji i usługach, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Techniczne planowanie procesów produkcyjnych, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

Wydział Ekonomiczny w Opolu    

 specjalność Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, studia niestacjonarne: limit 30 osób 
 

Na kierunku Logistyka  

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Koordynator dronów, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 specjalność Koordynator dronów, studia stacjonarne: limit 30 osób 
 

Na kierunku Logistyka (studia inżynierskie) 

Wydział Ekonomiczny w Opolu    

 specjalność Inżynieria Lean Manufacturing, studia niestacjonarne: limit 30 osób 
 

Studia II stopnia 

 

Na kierunku Logistyka 

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu  

 specjalność Menedżer logistyki, studia niestacjonarne: limit 30 osób 

 

http://www.wsb.pl/wroclaw
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2. Jeśli liczba Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przekroczy ustalony limit miejsc, stworzony 

zostanie ranking osób zakwalifikowanych do projektu na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji 

zgodnie z §4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Kandydat, który z powodu wyczerpania liczby miejsc nie został przyjęty w ramach ustalonego limitu przyjęć, zostanie 

umieszczony na liście rezerwowej. 

4. Kandydaci z list rezerwowych zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia pod warunkiem pojawienia się wolnych 

miejsc. 

 

§ 3 

Podstawą przyjęcia na studia dofinansowane ze środków unijnych jest: 

 spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na studia wyższe na specjalności określone w projekcie zgodnie  

z zasadami rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 (uchwała 

Senatu nr 34/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z 2 egz. umowy  

świadczenia usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (zasady 

rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Uczelni) oraz  

 spełnienie kryteriów rekrutacji do projektu określonych w niniejszym regulaminie i zamieszczonych na stronie 

internetowej www.projekty.wsb.wroclaw.pl oraz złożenie kompletu dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do 

projektu w określonym terminie (formularz uczestnika projektu – załącznik nr 1, oświadczenia o uczestnictwie w projekcie 

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2, kserokopii dokumentów niezbędnych do określenia 

liczby przyznanych punktów kwalifikacyjnych – oryginały do wglądu) 

 zawiadomienie o zakwalifikowaniu do projektu. 

 

     § 4 

1. Do stworzenia rankingu osób zakwalifikowanych do projektu przyjmuje się następujące kryteria rekrutacyjne na studia  

I stopnia:  

1.1 wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości zdawanego w Polsce: 

a. nowa matura (matura OKE) na poziomie podstawowym: do wyliczenia punktów kwalifikacyjnych jest brany pod 

uwagę tylko jeden przedmiot spośród zdawanych na maturze pisemnej na poziomie podstawowym, ten z którego 

kandydat uzyskał najniższą wartość punktów procentowych. Jeżeli ta najniższa wartość punktów procentowych 

wynosi: 

 0% - 60%, kandydat otrzymuje 0 punktów kwalifikacyjnych 

 61%-  80%, kandydat otrzymuje 5 punktów kwalifikacyjnych 

 powyżej 80%, kandydat otrzymuje 10 punktów kwalifikacyjnych. 

 

b.  stara matura: podstawą kwalifikacji są punkty kwalifikacyjne wynikające ze średniej arytmetycznej na podstawie 

ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości. Punkty kwalifikacyjne przyznaje się zgodnie z zamieszczoną poniżej 

tabelą: 
 

Średnia arytmetyczna ocen  
z części pisemnej egzaminu dojrzałości 

 
wzór wyliczenia: suma ocen/ilość ocen 

Punkty kwalifikacyjne przy skali ocen 1-6 

 
Punkty kwalifikacyjne przy skali ocen 2-5 

6 10 x 

5 10 10 

4 5 5 

3 0 0 

2 0 x 

 

c. matura międzynarodowa IB - podstawą kwalifikacji są punkty kwalifikacyjne wynikające ze średniej arytmetycznej 

(wzór wyliczenia: suma ocen/ilość ocen) na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB (International 

Baccalaureate) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. Przelicznik ocen 

do przyznania punktów kwalifikacyjnych przyjmuje się zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:  
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IB 

Ocena SL – standard level Punkty kwalifikacyjne Ocena HL – higher level Punkty kwalifikacyjne 

7 10 7 10 

6 10 6 10 

5 5 5 10 

4 5 4 5 

3 0 3 0 

2 0 2 0 

 

d. Inne świadectwa lub dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie ich 

wydania – podlegają indywidualnej ocenie i decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  

 

1.2 udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (1 miejsce – 10 punktów, udział – 5 punktów). 

 

2. Do stworzenia rankingu osób zakwalifikowanych do projektu przyjmuje się następujące kryteria rekrutacyjne na studia  

II stopnia:  

ocena z dyplomu I stopnia = liczba punktów kwalifikacyjnych 

 

§ 5 

1. Postępowanie w sprawie zakwalifikowania do projektu (przyjęcia na studia) prowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

2. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do projektu na I rok studiów dofinansowanych  

ze środków unijnych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zostanie przesłane drogą mailową zgodnie z par. 6 pkt 3. 

 

§ 6 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I TERMINARZ REKRUTACJI 

1. Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: 26 marca 2019 r. 

2. Koniec rekrutacji zaplanowany został na 16 października 2019 r. Jeśli limity przyjęć nie zostaną osiągnięte, rekrutacja 

ulegnie przedłużeniu. 

3. Terminarz składania kompletu dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do projektu oraz doręczenia  zawiadomienia  

o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do projektu: 

 

Osoby zakwalifikowane  

do projektu w turze: 

Termin złożenia kompletu dokumentów do: Zawiadomienie o zakwalifikowaniu  

/ niezakwalifikowaniu do projektu do: 

I 29.04.2019 10.05.2019 

II 30.05.2019 05.06.2019 

III 16.07.2019 18.07.2019 

IV 12.08.2019 21.08.2019 

V 02.09.2019 04.09.2019 

VI 16.09.2019 19.09.2019 

VII 23.09.2019 26.09.2019 

VIII 07.10.2019 10.10.2019 

IX 16.10.2019 18.10.2019 

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji danego Wydziału Uczelni lub Biura ds. Studentów Zagranicznych 

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

ul. Fabryczna 29-31 

53-609 Wrocław 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  

Wydział Ekonomiczny w Opolu 

ul. Augustyna Kośnego 72 

45-372 Opole 

Biuro Rekrutacji bud. A pok. 101 

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30 

studia I stopnia Tel.: 71 356 16 36 

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl 

studia II stopnia Tel.: 71 376 23 95 

E-mail: magister@wsb.wroclaw.pl 

 

 

Biuro Rekrutacji 

Tel.: 77 401 94 44 /01/02/03 

E-mail: opole@wsb.wroclaw.pl 

Biuro ds. Studentów Zagranicznych bud. A pok. 234 

Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805 

E-mail: study@wsb.wroclaw.pl 

 



 
 

 

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. WSB w Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu.  

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą niezwłocznie udostępniane do wglądu w Biurze Projektu, tj. Wyższa Szkoła 

Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, pokój 127 budynek A i publikowane na stronie internetowej 

www.projekty.wsb.wroclaw.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we 

Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 (uchwała Senatu nr 34/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Menedżer Projektu. 
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