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Senatu Wyżsxsj Szkoły Humanistycznej
im. Króla Stanlslawa Lesxcxyńskieguw Lesznie

z dnia 30 maja zme r

dotyczaca warunków rekrutacji w roku akademickim 2020I2021

Zgodnie z Art 59 ust 2 MM i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2015 r Prawo :) szkoinicwie wyzszym i nauce
(Dz U z 2018 r Duz 1655, z pazri zm › ucnwaia się co naslepuie

gi
« Podstawowe warunki rekrutacii kwairfrkuiace karid dane do orz iecia na siudia i mama:
, posiadanie syviadectwa duirzaiuscr śwvadeciwa lub innagu dokumentu uznanego

w kzeuyaaspuiiter Paiskiei za dokument uprawniaiacy dn ubiegania się o puyJecie na studia _

podsuwę przyjęcia aianuwi uzyskanie pozytywnych wyników egzaminu maturainago
iub ddirzaiuscr

, zlozenie kampiatu dakumenmw wediug wykazu

2 Podstawowe warunki rakrutacii kwaiirikuiace kand data do aiz iecia nn ltudia || smnnu
, posiadanie tytutu magistra hwnqatą inzyniera iub mwnarzędnegu
, zinzenie kompieiu dokumentówwg wykazu

3 Przyiecie kandydatów na aiudia następtue na podstawie decyzii Dziekana po speinianiu pizsz
kandydata uudstawawycn i slggag'gwygn warunkow rekruiaqi Szczeguiawe warunki rekrutasii na
studia II slnpnia stanawrą zaiacznik du umowy o warunkacn pobierania dpiat lwiązanycri
z odbywaniem studiów oraz dpi.-ii za usiugi adukacyrna zawartei przez studenta z Uczainia

Nie przewidu'e się ggzaminow wslggnych.

4 Uczeima zawiera z studentem iub osobą przyyęta na studia umowa :) warunkaan poblerama npiai
związanych z odbywaniem studiow oraz ma za uaiugi edukacyine Zgodnie z Art. 79 i se Ustawy
z dnia 20 iipca 2015 r Prawo :: szkuiniatiiirie wyzszym i nauce (Dz u z zois r poz ma z pozn
zm › oraz 5 35 i 5 35 Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 wrzesnia znie r w sprawie smdiów
(DzU z znie r poz issi) kandydai podpisuje umowę usnhiśme w dniu IW mieiscu wyznaczonym
przez uazeinie uurębnym ugiaazaniein

5 okrasia sie terminy nabnru
| tarmin naboru -od is maya 2020 r de 15 wrzesnia 2020 r
II termin nabnru › od ie wrzasnia zem r dn zi pazdziernika 2010 r

Uczelnia uruchomi || nabór Iylkn w przypadku woiuycn miersc na poszczególnych
kierunkach.

@ Dia caiow rekruiaqi uruchomionyzostanie Punkt rekrutacyrriy

5 2
Uchwaia wchodzi w zycie z dmem podpisania
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