
Uchwała nr 4/2017 

Senatu Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie 

z dnia 29 maja 2017 roku 

w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji studentów w roku akademickim 2018/2019 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Podstawą przyjęcia na studia we Wszechnicy Polskiej jest posiadanie przez kandydata 

świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego). 

2. Ustala się następujące dokumenty wymagane od kandydatów przystępujących do 

rekrutacji: 

1) Świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne), 

2) Podanie wg wzoru ustalonego przez Wszechnicę 

3) Dwa zdjęcia legitymacyjne w formacie 35x45 mm 

4) Kserokopia dowodu osobistego poświadczona urzędowo, w przypadku 

przesłania dokumentów w trybie § 3 niniejszej Uchwały. 

5) Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (w przypadku 

przyjęcia na studia II stopnia). 

3. Ustala się następujące terminy składania dokumentów: 

1) Rekrutacja letnia – do 30 września 2018 roku, 

2) Rekrutacja zimowa – do 28 lutego 2019 roku. 

4. Rektor może podjąć decyzję o prowadzeniu postępowania o przyjęcie na studia 

w innym terminie niż podany w ust. 3 

§ 2. 

1. Rekrutacja będzie prowadzona na studia stacjonarne i niestacjonarne na następujące 

kierunki: 

1) Administracja – studia pierwszego stopnia,  

2) Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia pierwszego oraz drugiego stopnia, 

3) Filologia – studia pierwszego oraz drugiego stopnia, 

4) Finanse i rachunkowość– studia pierwszego oraz drugiego stopnia, 

5) Pedagogika – studia pierwszego oraz drugiego stopnia, 

6) Zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia, 

7) Kosmetologia-studia pierwszego stopnia. 

     

 



 

 

 

2. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustala Rektor. 

 

3. Rektor powołuje komisję rekrutacyjną i określa tryb jej pracy. 

 

4. Jeśli liczba kandydatów na studia wypełni ustalony limit Rektor podejmuje decyzję  

o zamknięciu rekrutacji. 

 

§ 3. 

Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego zapisu na wybrany kierunek studiów. Serwis 

internetowy www.wszechnicapolska.edu.pl zawiera aktywny arkusz takiego zgłoszenia. Po 

wypełnieniu i przesłaniu drogą elektroniczną arkusza przez kandydata Uczelnia wysyła drogą 

elektroniczną potwierdzenie zgłoszenia. W ciągu 14 dni od tej daty kandydat na studia 

osobiście lub drogą pocztową złoży komplet dokumentów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy naborów ogłaszanych począwszy od 

2018 roku. 

http://www.wszechnicapolska.edu.pl/

