
Uchwała Nr 63 C
Senatu Wyższej Szkoły Humanistycznej

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
z dnia 18 czerwca 2020 r.

dotycząca warunków rekrutacji w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z Art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.85, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Podstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia I stopnia:

 posiadanie świadectwa dojrzałości, świadectwa lub innego dokumentu uznanego

w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia -

podstawę przyjęcia stanowi uzyskanie pozytywnych wyników egzaminu maturalnego

lub dojrzałości;

 złożenie kompletu dokumentów według wykazu.

2. Podstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia II stopnia:

 posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego;

 złożenie kompletu dokumentów wg wykazu.

3. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Dziekana po spełnieniu przez

kandydata podstawowych i szczegółowych warunków rekrutacji. Szczegółowe warunki rekrutacji na

studia II stopnia stanowią załącznik do umowy o warunkach pobierania opłat związanych

z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawartej przez studenta z Uczelnią.

Nie przewiduje się egzaminów wstępnych.

4. Uczelnia zawiera z studentem lub osobą przyjętą na studia umowę o warunkach pobierania opłat

związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zgodnie z Art. 79 i 80 Ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.85, z późn.

zm.) oraz § 36 i § 38 Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.). Kandydat podpisuje umowę osobiście w dniu i w miejscu

wyznaczonym przez Uczelnię odrębnym ogłoszeniem.

5. Określa się terminy naboru:

I termin naboru - od 1 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r.

II termin naboru - od 16 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

Uczelnia uruchomi II nabór tylko w przypadku wolnych miejsc na poszczególnych
kierunkach.

6. Dla celów rekrutacji uruchomiony zostanie Punkt rekrutacyjny.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania



§ 3.

Obecnych członków Senatu – 10 osób, za przyjęciem uchwały głosowało – 10 osób, przeciwko – 0,

wstrzymało się – 0.
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