Uchwała Nr 45/2012
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyĔskiego w Warszawie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2012/13

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póĨn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 5) statutu Uniwersytetu
Kardynała Stefana WyszyĔskiego w Warszawie uchwala siĊ, co nastĊpuje:
§1
W uchwale Nr 61/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
studia na rok akademicki 2012/13 wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w § 6 wykreĞla siĊ ust. 2. W związku z niniejszą zmianą ust. 3 staje siĊ ust. 2.
2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej moĪe upowaĪniü przewodniczącego
oraz/lub zastĊpcĊ przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji o
przyjĊciu lub nieprzyjĊciu na studia”.
3) w § 15:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kandydat, który został zakwalifikowany na kilka kierunków (specjalnoĞci), moĪe
zostaü przyjĊty na studia tylko w jednej jednostce organizacyjnej prowadzącej
postĊpowanie rekrutacyjne i tylko na jeden kierunek (specjalnoĞü) studiów
stacjonarnych, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 4 i 5”.
b) dodaje siĊ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. JeĪeli kandydat jest zakwalifikowany równoczeĞnie na kierunek (specjalnoĞü)
studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz na
kierunek (specjalnoĞü) studiów stacjonarnych II stopnia, moĪe zostaü przyjĊty na
obydwa te kierunki/specjalnoĞci.
5. JeĪeli kandydat jest zakwalifikowany równoczeĞnie na dwa kierunki (specjalnoĞci)
studiów stacjonarnych II stopnia, moĪe zostaü przyjĊty na obydwa te
kierunki/specjalnoĞci”.

4) wykreĞla siĊ § 16.
5) § 32 otrzymuje brzmienie:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale oraz w załączniku do uchwały,
w tym do przyjĊcia na studia w trybie przeniesienia, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana WyszyĔskiego w Warszawie
oraz uchwały rad wydziałów”.

§2
W załączniku do uchwały wprowadza siĊ nastĊpującą zmianĊ:
- w § 4 pkt 3) po wyrazach „Fizyka studia I stopnia” dodaje siĊ wyrazy „Chemia studia I
stopnia”.
§3
Ustala siĊ tekst jednolity uchwały, uwzglĊdniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§4
Ustala siĊ tekst jednolity załącznika do uchwały, uwzglĊdniający zmiany wprowadzone
niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

Przewodniczący Senatu:

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
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