Uchwała Nr 44/2014
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Wnioski o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej rozstrzyga się do ostatniego dnia
rejestracji zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia.”;
2) w Załączniku nr 1:
a) w §4 w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach „ochrona dóbr kultury i środowiska” dodaje
się wyraz „ekonomia”,
b) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla kierunków socjologia, historia sztuki, ekonomia ustala się, że kandydat na
studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia,
bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych
drugiego stopnia o przyjęcie, na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia
dokumentów na studia, w momencie ustalonym przez harmonogram rekrutacji,
otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów
I stopnia kierunku, o przyjęcie, na który się ubiega.”,
c) w §6 w pkt 2 po wyrazach „matematyka studia I stopnia” dodaje się wyrazy
„studia II stopnia”,
d) w §6 w pkt 3 po wyrazach „ekonomia studia I stopnia” dodaje się wyrazy „studia
II stopnia”,
e) w §6 w pkt 9 po wyrazach „teologia (specjalność: teologia ogólna) jednolite
studia magisterskie” dodaje się wyrazy „religioznawstwo studia I stopnia”;
3) w Załączniku nr 2 w §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub
dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą wymagane jest
złożenie tłumaczenia na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu
ukończenia studiów wyższych oraz poświadczenia legalności powyższych

dokumentów w formie apostille lub legalizacji, oraz zaświadczenia o nostryfikacji
świadectwa maturalnego, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeżeli jest
wymagana. Tłumaczenie musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego lub
poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany
dokument.”.
§2
W związku ze zmianami, o których mowa w §1 w pkt 2-3 wprowadza się teksty jednolite
Załączników nr 1 i nr 2 do uchwały zmienianej nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015, które
stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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