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Uchwała Nr 50
Senatu Wyzszej Szkoty Huma tycznej

im. Króla Stanislawa Leazezyriekiegow Lesznie
z dnia 29 listopada 2015 r

dostosowująca ucuwaię Nr 50 A SerialuWyzszej Szkaty Humanisiycznej
im. Króla Stanistawa Leszczyńskiego w Laaznia

! dnia 21 maja 1018 r.
dotyczącą warunków rekrutacjiw roku akademickim 2010/2020
da wymagań ukresionyen w Ustawiez dnia 20 lipca 2015 r.

Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce

Zgodnie z Ari zaa ust1 Ustawy z n'iia : up.-.a 2010 r Przepisy wprowadzayace ueiawe- Prawo
o szkcini'ctyns wyzszym i nauce (Dz 0 z 2010 r poz 155% dostesewuie sie Uonwatę Ni 50 A Senatu
Wyzsze, Szkmy Humanistyczną im Króla stanisiawa Leszczynskiego w Lesznie z dnia 22 maya 2010 i

dotyczaca waiunkow rekrutaeyi w reku akademickim 2019/2020 du wymagan ckresicnycn w Art 69 ust 2
pkt 1 i4 Usmwy z dnia 20 |ipca 2010 r Prawo o szkainictyyie wyzszym i nauce (Dz u z 2015 r poz
1050 zpozn zm)

Uonwata cirzymuye brzmienie

5 1

1 Podstawowe warunki rekrutacii kwaiitikuiace karid da|a do prz iecia na sludlu | slam-iu:
, posiadanie sWiadectWa deirzatoeci eWiadectwa lub innego dokumentu uznanego

w Rzmypespohte] Poiskiey za dokument uprawniayacy do ubiegania się (: przyyecie na studia ,
pudstawę przyyęcia stanowi uzyskanie pozytywnycn wynikow egzaminu maturainegc
|ub dojrzatosci

„ ziezenie kompietu dokumenmw wedtug wykazu

2 Podsuawcwewarunki iekrutac i kwalinku ace kandydata do egy ecie na studia || Stegnie
posiadanie iytutu magistra licencyeta inzyniera |ub vownorzędnego,

_ ztozenie kompietu dokumentówwg wykazu

3 Pizyyecie kandyda|cw na studia naeięnuie na podstawie decyzyi Dziekana po spe|nieniu przez
kandydata uoastawowyeri i szczeggtgwygn warunkow rekru|acyi Szczegółowe warunki rekru|acyi na
studia || stopnia stanuWia zataeznik do umowy o warunkacn pobierania optat zwiazanycn
z nabywaniem studiow oraz wat za usiudi edukacyme zawaney przez studania z Uczelnią

Nie rzewidu'e ' e zaminowws n ch.

At Uczeinia zaWiera z studentem lub osoba przynęta na aiudia umuwę o warunkacn pobierania amet
zwrazanycii z odbywaniem studiaw uraz opiat za ustugi edukacyyne zgodnie z Art 79 i 30 stawy
z dnia 20 lipca 2015 r. Prawu o szkoimctme wyzszym i nauce (Dz u z 2010 r poz 1050, z późn
zm › oraz 5 za Rozparzadzenia MN|SW z dnia za wrzesnia 2010 r w sprawe sludiów (Dz u
z 2003 r paz tsei) Kandydat podnisuya umwe osobiscie deu i w mteyscu wyznaczanym przez
uczeinie odrębnym ugtcszeniem.

5 okresia sie terminy naboru.
Nabór zimowy terrnln naboru , od 14 maya 2019 i. do 14 Wizesnia 2019 r
Nabór |utni. term n naboru . od 15 wrzesnia 2019 r. do 31 pazdziernika 1019 r



Uczelnia uruchomi ii "abb! tylko w pnypadku wolnych ini-is: na posnxegoinycti
kierunkach.

6 Dla wiów rekrutacji uruchamiany zostanie Punkt iekrutacyiriy

@ 2

Uchwaa wchodzi w zycie z dniem podpisania

5 1

Traci mm: Uchwaa Ni 55 A senatu Wyzsze] Szkuty Humaniswcznei im Króia sianistawa Leszczynskiego
w Lesznie z dnia 22 ma|a 2015 i. cotyuąca warunkbw rskmtsciiw roku akademickim zaw/20207

54

Obecnych azienkow senatu * io osób. za przyięciem uchwaiy gtosowaia , 10 usun. przeciwko A

wstrzymam się - o

RektorWyzszei Szkmy Humanistyczne]
im Kinia Stanisiawa Leszczyńskiegu w Lesznie/„ /7Mitch/; gmin.,iti

pmi WSH dr Anna Bankovviak


