
 

 

UCHWAŁA Nr 422/VI/VI/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

W KONINIE 

 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzania 

na rok akademicki 2020/2021 

 

Na podstawie art. 79 ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 911) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

W uchwale nr 361/VI/VI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzania na rok akademicki 

2020/2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Weryfikacja znajomości języka polskiego może zostać przeprowadzona zdalnie  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na zasadach ustalonych przez 

Komisję Rekrutacyjną.”; 

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przyjęcia na poszczególne kierunki studiów odbywają się w ramach ustalonej przez 

Senat Uczelni liczby miejsc, z wyszczególnieniem liczby miejsc w rekrutacji na semestr 

letni.”; 

3) w § 9: 

- ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji letniej na semestr zimowy,  

w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów 

pierwszego i drugiego stopnia od 29.06.2020 r. do 30.11.2020 r. 



3. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego, uwzględniający terminy,  

o których mowa  w ust. 2 i 2a, określa Rektor w drodze zarządzenia,  z zastrzeżeniem,  

że decyzję o ogłoszeniu III naboru na studia stacjonarne i studia niestacjonarne  

od 24.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Rektor podejmie odrębnym zarządzeniem po zakończeniu II 

naboru na studia stacjonarne i studia niestacjonarne.”; 

- dodaje się ust 2a w brzmieniu: 

„2a. Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zimowej na semestr letni,  

w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów 

drugiego stopnia od 18.01.2021 r. do 05.03.2021 r.”; 

4) w § 11: 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów, 

o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.”; 

 - w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „3. Podstawą obliczania liczby punktów rankingowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 12, 

są:”; 

- dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku prowadzenia przez Uczelnię współpracy ze szkołami 

ponadpodstawowymi w ramach Klasy Akademickiej możliwe jest przyznanie kandydatowi 

dodatkowych punktów rankingowych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy 

Uczelnią a szkołą ponadpodstawową.”; 

5) w § 12 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Egzamin wstępny może zostać przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej na zasadach ustalonych przez komisję egzaminacyjną.”;   

6) w § 15 w ust. 3 dodaje się pkt 15-18 w brzmieniu: 

„15)  kopia dyplomu ukończenia Klasy Akademickiej na danym kierunku w ramach 

współpracy Uczelni ze szkołą ponadpodstawową – w przypadku kandydata na studia 

pierwszego stopnia,”; 

16) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi 

edukacyjne oraz wysokościami opłat za wydawanie dokumentów związanych  

z odbywaniem studiów w PWSZ w Koninie i akceptacji warunków odpłatności –  

w przypadku kandydata na studia pierwszego i drugiego stopnia.”; 

17) pełnomocnictwo – gdy dokumenty za kandydata składa pełnomocnik; 

18) oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów 

przez podopiecznego – w przypadku składania podania i dokumentów w sprawie 

przyjęcia na studia przez niepełnoletniego kandydata.”. 

7) dodaje się § 15a i § 15b w brzmieniu:  

„§ 15a. 1. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli: 

1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub 

2) posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub 

3) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), lub 

4) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro. 



2. Cudzoziemiec powinien przedłożyć wraz z pozostałymi dokumentami postępowania 

kwalifikacyjnego dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,  

o którym mowa w ust. 1. Jeżeli na etapie składania dokumentów cudzoziemiec nie 

posiada dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, to 

składa pisemne oświadczenie o doręczeniu tych dokumentów w terminie do końca 

września danego roku lub w terminie określonym przez Uczelnie. 

3. Jeżeli kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego posiada uprawnienie do 

studiowania bez wnoszenia opłat na studiach stacjonarnych dostarcza wraz  

z pozostałymi dokumentami postępowania kwalifikacyjnego kopię dokumentu 

potwierdzającego takie uprawnienie.”; 

 „§ 15b. 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku 

innym niż polski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski. 

2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez: 

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub 

2) osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza 

przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), lub 

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium 

lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub 

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub 

urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji 

wydano dokument.”.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 18 maja 2020 r. 

 

  

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

          /-/prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

 

 

 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 


