Uchwała Nr 68/2013
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
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 wy szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 5 statutu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszy skiego w Warszawie, Senat UKSW uchwala, co nast puje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uchwała okre la warunki i tryb rekrutacji oraz organizacj post powania rekrutacyjnego
na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów
drugiego stopnia w UKSW, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, na rok akademicki 2014/2015.
§2
Ilekro w uchwale mowa jest o:
1) jednostce rekrutuj cej – nale y przez to rozumie wydział.
2) kierowniku jednostki rekrutuj cej – nale y przez to rozumie dziekana wydziału.
3) kandydacie – nale y przez to rozumie osob ubiegaj c si o przyj cie na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w jednostkach
rekrutuj cych;
4) limicie miejsc – nale y przez to rozumie maksymaln liczb osób przyjmowanych
na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalno ci w ramach okre lonego poziomu i
formy studiów;
5) egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”), nale y przez to rozumie egzamin, o
którym mowa w § 53 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83,
poz. 562, z pó n. zm.);
6) egzaminie dojrzało ci (tzw. „starej maturze”), nale y przez to rozumie egzamin, o którym
mowa w § 153 rozporz dzenia wymienionego w pkt 5;
7) Maturze Mi dzynarodowej (zwanej równie „IB”) – nale y przez to rozumie egzamin w
ramach programu Matury Mi dzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB
(International Baccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wy szym;
8) Maturze Europejskiej (zwanej równie „EB”) – nale y przez to rozumie egzamin, którego
zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie

zgodnie z Konwencj sporz dzon w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół
Europejskich, o którym mowa w rozporz dzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia
2006 r. w sprawie nostryfikacji wiadectw szkolnych i wiadectw maturalnych uzyskanych za
granic (Dz.U. Nr 63, poz. 442 i 443);
9) li cie rankingowej – nale y przez to rozumie list kandydatów na studia uszeregowanych
według malej cej liczby punktów uzyskanych w toku post powania kwalifikacyjnego. Lista
ta składa si z osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zło enia dokumentów na
studia, a tak e pozostaj cych w rezerwie, oczekuj cych na dalsze decyzje komisji
rekrutacyjnych. Status osoby zakwalifikowanej nie jest równoznaczny ze statusem osoby
przyj tej;
10) li cie przyj tych – nale y przez to rozumie list osób, które zło yły dokumenty i zostały
przyj te według kolejno ci na li cie rankingowej w ramach limitu miejsc ustalonego dla
danego kierunku lub specjalno ci, w ramach okre lonego poziomu i formy studiów;
11) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) - nale y przez to rozumie
elektroniczny system, który obsługuje odbywaj c si w formie internetowej rejestracj
kandydatów na studia;
12) osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata - zbiorze zasobów i ustawie utworzonych
dla kandydata na studia w ramach systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
umo liwiaj cych dokonanie rejestracji na studia.
§3

1. Wysoko opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegaj ce si o przyj cie na studia
wy sze w danym roku akademickim jest ustalana w drodze zarz dzenia Rektora, z
uwzgl dnieniem maksymalnej wysoko ci tej opłaty ustalonej przez ministra wła ciwego do
spraw szkolnictwa wy szego.
2. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymuj cych si
wiadectwem dojrzało ci wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomem IB,
dyplomem EB, a tak e osób posiadaj cych tytuł licencjata, magistra, in yniera uzyskany na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, okre la zał cznik nr 1 do uchwały.
3. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymuj cych si
wiadectwem maturalnym lub dyplomem uko czenia studiów wy szych wydanym za granic
okre la zał cznik nr 2 do uchwały.
§4

1. Procedur rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK oraz dokumenty i fotografie
wymagane od kandydata okre la odr bne zarz dzenie Rektora.
2. Obsług IRK prowadzi Biuro Rekrutacji przy wsparciu Centrum Systemów
Informatycznych.

DZIAŁ II
ORGANY PROWADZ CE POST POWANIE REKRUTACYJNE
Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych
§5
1. Post powanie rekrutacyjne prowadz komisje rekrutacyjne jednostek rekrutuj cych oraz
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, dalej zwana „UKR”. W jednostce rekrutuj cej mo e by
powołana tylko jedna komisja rekrutacyjna.
2. Wsparcie przy pracach administracyjnych komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej
zapewnia obsługa administracyjna oraz sekretarz tej e komisji.
3. Członków UKR, w tym sekretarza, powołuje Senat UKSW na wniosek Rektora,
do dnia 31 stycznia 2014 r.
4. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutuj cych powołuj
jednostek nie pó niej ni do dnia 4 kwietnia 2014 r.

kierownicy tych

5. Obsług administracyjn komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutuj cej wyznacza
kierownik tej jednostki nie pó niej ni do dnia 4 kwietnia 2014 r.
6. Sekretarza danej komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej wyznacza kierownik tej
jednostki nie pó niej ni do dnia 4 kwietnia 2014 r. Sekretarz bierze udział w pracach komisji
bez prawa głosu, nie b d c jej członkiem. Sekretarz nie wchodzi w skład obsługi
administracyjnej komisji rekrutacyjnej.
7. W skład komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutuj cych wchodz :
1) Przewodnicz cy;
2) Zast pca Przewodnicz cego;
3) Pełnomocnik ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów;
4) Przedstawiciel studentów;
5) Członek zwyczajny, b d o ile kierownik jednostki rekrutuj cej uzna za zasadne,
członkowie zwyczajni. Liczba członków zwyczajnych uzale niona jest od potrzeb danej
jednostki rekrutuj cej, z zastrze eniem, e nie mo e by wy sza ni okre lona w odr bnym
zarz dzeniu Rektora. Powołanie członków zwyczajnych nie jest obowi zkowe.
8. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutuj cych, o których mowa w ust. 7
pkt 1-3 i 5, powołuje si spo ród nauczycieli akademickich.
9. Obsług administracyjn komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutuj cej zapewniaj
pracownicy administracyjni tej jednostki. Ich liczba uzale niona jest od potrzeb jednostki
rekrutuj cej, z zastrze eniem, e nie mo e przekracza liczby okre lonej w odr bnym
zarz dzeniu Rektora.
10. Na sekretarza komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej mo na wyznaczy nauczyciela
akademickiego zatrudnionego w tej jednostce lub pracownika administracyjnego tej jednostki.

§6
1. Przewodnicz cym komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej jest kierownik tej jednostki
lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadaj cy co najmniej stopie naukowy
doktora.
2. Nadzór ogólny nad przebiegiem rekrutacji w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszy skiego w Warszawie sprawuje przewodnicz cy UKR.
§7
1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej oraz UKR s podejmowane zwykł
wi kszo ci głosów, w obecno ci co najmniej połowy członków komisji. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodnicz cego.
2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutuj cej mo e upowa ni przewodnicz cego oraz/lub
zast pc przewodnicz cego do podpisywania w jej imieniu decyzji o przyj ciu lub
nieprzyj ciu na studia.
3. Posiedzenia UKR s protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodnicz cego i
sekretarza.
4. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutuj cych oraz UKR okre la
odr bne zarz dzenie Rektora.
DZIAŁ III
POST POWANIE KWALIFIKACYJNE
§8
1. Post powanie rekrutacyjne składa si z post powania kwalifikacyjnego oraz podj cia
decyzji w sprawie przyj cia na studia.
2. Post powanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
3. Dokładny harmonogram post powania rekrutacyjnego okre la UKR w terminie do dnia
15 marca 2014 r.
Rozdział 1
Warunki dopuszczenia do post powania kwalifikacyjnego
§9
Do post powania kwalifikacyjnego mo e by dopuszczona osoba, która:
1) zarejestrowała si w IRK zgodnie z harmonogramem post powania rekrutacyjnego,
oraz

2) wniosła w terminie opłat rekrutacyjn ,
oraz
3) zdała egzamin maturalny (tzw. „now matur ”) i posiada wiadectwo dojrzało ci uzyskane
w wyniku zdania tego egzaminu lub zdała egzamin dojrzało ci (tzw. „star matur ”) i posiada
wiadectwo dojrzało ci uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub posiada dyplom IB
albo dyplom EB albo wiadectwo maturalne uzyskane za granic , uprawniaj ce do ubiegania
si o przyj cie do szkoły wy szej – w przypadku osoby ubiegaj cej si o przyj cie na studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
lub
4) posiada tytuł licencjata, magistra, in yniera lub równorz dny – w przypadku osoby, która
ubiega si o przyj cie na studia drugiego stopnia.
§ 10
Na podstawie § 4 pkt 2 lit. a zarz dzenia nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszy skiego w Warszawie z dnia 7 wrze nia 2012, w uzasadnionych przypadkach
Prorektor ds. studenckich i kształcenia działaj cy na podstawie pełnomocnictwa rektora, na
wniosek kandydata mo e zwolni go z obowi zku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
Rozdział 2
Zakres i przebieg post powania kwalifikacyjnego
§ 11
Post powanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
mo e obejmowa : konkurs matur, konkurs dyplomów, rozmow kwalifikacyjn , ocen
przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów okre lonych w
niniejszej uchwale oraz w zał cznikach do uchwały.
§ 12
1. W post powaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie, dotycz cym kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, bierze si pod uwag
wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego ł cznie z wynikiem rozmowy
kwalifikacyjnej.
2. W post powaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia
magisterskie dotycz cym kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzało ci, bierze si pod uwag
wyniki egzaminu dojrzało ci albo egzaminu dojrzało ci ł cznie z wynikiem rozmowy
kwalifikacyjnej.
§ 13
1. Post powanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia mo e by prowadzone jako:
1) konkurs rednich arytmetycznych ocen z toku studiów;
2) egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;
3) rozmowa kwalifikacyjna;

4) konkurs dyplomów;
5) ocena przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów
okre lonych w niniejszej uchwale oraz w zał cznikach do uchwały.
2. Post powanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia mo e składa si z jednego lub
wi cej elementów wymienionych w ust. 1.
3. Arkusz egzaminacyjny na egzaminie pisemnym jest oznaczany kodem. Nie jest oznaczany
imieniem i nazwiskiem zdaj cego. Dopuszcza si jednak organizowanie imiennych
egzaminów testowych pod warunkiem automatycznego ich sprawdzania przy u yciu
komputerowych urz dze czytaj cych pod nadzorem komisji.
4. W przypadku gdy kandydat otrzymał z egzaminu pisemnego (niesprawdzanego
komputerowo) ocen niedostateczn , dokonuje si niezale nego sprawdzenia jego pracy przez
innego członka komisji rekrutacyjnej.
§ 14
Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a wynik punktowany. Protokół
podpisuje przewodnicz cy komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej, której dotyczy
rozmowa kwalifikacyjna, oraz członkowie komisji rekrutacyjnej, wchodz cy w skład komisji
egzaminacyjnej przeprowadzaj cej rozmow .
§ 15
Kandydat, który ubiega si o przyj cie na wi cej ni jeden kierunek studiów, mo e zosta
przyj ty na wi cej ni jeden kierunek.
§ 16
Niestawienie si kandydata na jak kolwiek cz
post powania kwalifikacyjnego
uniemo liwia jego dalszy udział w tym post powaniu, chyba e komisja rekrutacyjna
jednostki rekrutuj cej, bior c pod uwag szczególne okoliczno ci, okre li inny tryb
post powania, o czym powiadamia niezwłocznie przewodnicz cego UKR.
§ 17
1. Kandydaci niepełnosprawni podlegaj tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie
osoby ubiegaj ce si o przyj cie na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy skiego
w Warszawie.
2. Je eli niepełnosprawno
kandydata uniemo liwia mu udział w post powaniu
kwalifikacyjnym przewidzianym w niniejszej uchwale, komisja rekrutacyjna ustala tryb
post powania w uzgodnieniu z przewodnicz cym UKR i Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych.
§ 18
Kryteria przyj
osób posiadaj cych dyplom Matury Mi dzynarodowej lub Matury
Europejskiej okre la zał cznik nr 1 do uchwały.

§ 19
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego okre la uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia
laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012/2013; 2013/2014;
2014/2015.
2. Uprawnienia wynikaj ce z faktu posiadania tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia
centralnego kandydat mo e wykorzysta tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania
matury, czyli w roku zdania matury lub w roku nast pnym.
3. Senat UKSW mo e okre li szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów
konkursów mi dzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez UKSW.

Rozdział 3
Ustalenie i ogłoszenie wyników post powania kwalifikacyjnego
§ 20
1. Wyniki post powania kwalifikacyjnego s wyra ane w skali punktowej zapewniaj cej
dostateczne zró nicowanie wyników uzyskanych przez kandydatów na studia. Je eli
post powanie kwalifikacyjne składa si z kilku elementów, skala wyników musi by
porównywalna.

2. Sposób obliczania ko cowego wyniku post powania kwalifikacyjnego, jak równie
wyników poszczególnych elementów post powania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy
wynik ko cowy post powania kwalifikacyjnego składa si wi cej ni z jednego elementu,
okre la zał cznik nr 1 do uchwały.
3. Wyniki poszczególnych elementów post powania kwalifikacyjnego, jak równie ko cowy
wynik post powania kwalifikacyjnego s jawne i s niezwłocznie ogłaszane na osobistym
koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK.
4. Prace egzaminacyjne oraz pisemne sprawdziany s udost pniane kandydatom do wgl du na
ich yczenie przez odpowiednie jednostki rekrutuj ce.
§ 21
1. Kolejno przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla
danego kierunku lub specjalno ci, w ramach okre lonego poziomu i formy studiów, okre la
lista rankingowa.
2. Nie dopuszcza si przy sporz dzaniu listy, o której mowa w ust. 1, stosowania innych
kryteriów ni okre lone w niniejszej uchwale.

3. Sposób i miejsce ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1, okre la odr bne zarz dzenie
Rektora.
Rozdział 4
Stwierdzenie prawidłowo ci przebiegu post powania kwalifikacyjnego
§ 22
1. Z przebiegu post powania kwalifikacyjnego w danej jednostce rekrutuj cej komisja
rekrutacyjna sporz dza protokół, który zawiera wyniki uzyskane przez kandydatów ze
wszystkich elementów i etapów tego post powania. Protokół podpisuje przewodnicz cy i
wszyscy członkowie komisji. Wszelkie skre lenia i zmiany dokonywane w protokole
powinny by uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodnicz cego komisji.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest niezwłocznie po zako czeniu
post powania kwalifikacyjnego do UKR przez przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej.
3. Po zapoznaniu si z protokołami komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutuj cych oraz po
wysłuchaniu relacji ustnych z przebiegu post powania kwalifikacyjnego, UKR podejmuje
uchwał o stwierdzeniu prawidłowo ci przebiegu post powania kwalifikacyjnego, wzgl dnie,
gdy uzna to za konieczne, przed podj ciem tej uchwały dokonuje niezb dnych korekt w
wynikach post powania kwalifikacyjnego.
DZIAŁ IV
PRZYJ CIE NA STUDIA
Rozdział 1
Ustalenie limitu miejsc i podj cie decyzji o przyj ciu na studia
§ 23
Po stwierdzeniu prawidłowo ci przebiegu post powania kwalifikacyjnego przez UKR,
komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyj ciu kandydatów na studia, z zastrze eniem
§ 24-26.
§ 24
1. Decyzja o przyj ciu kandydata na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego
wymaganych dokumentów i fotografii, które okre la odr bne zarz dzenie Rektora.
2. Kandydaci posiadaj cy dyplom IB lub EB, którzy ubiegaj si o przyj cie na studia, s
zobowi zani przedło y go w oryginale w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki
rekrutuj cej.

§ 25
1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutuj cej
mo e przewidzie dodatkowy nabór na dany kierunek studiów. Dodatkowy nabór b dzie

odbywał si zgodnie z harmonogramem rekrutacji, za zgod przewodnicz cego UKR, na
wniosek przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej.
2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutuj cej podejmuje decyzj o zakwalifikowaniu oraz
przyj ciu na studia kandydatów, którzy uzyskali t sam liczb punktów co kandydat
zajmuj cy ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc.
§ 26
Osoby, które nie zostały przyj te na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc i
jednocze nie na li cie rankingowej stanowi grup osób pozostaj cych w rezerwie,
oczekuj cych na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutuj cych, w przypadku
zwalniania si miejsc na li cie przyj tych na studia zostan przyj te z zachowaniem
kolejno ci wynikaj cej z liczby uzyskanych punktów. Przepis § 25 ust. 2 stosuje si
odpowiednio.
§ 27
1. W przypadku podj cia decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalno ci, mimo
przeprowadzonego post powania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna jednostki rekrutuj cej
wyda kandydatowi przyj temu na ten kierunek lub kierunek i specjalno
decyzj
stwierdzaj c wyga ni cie decyzji o przyj ciu na studia.
2. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalno ci, w
szczególno ci w zwi zku z niewystarczaj c liczb kandydatów okre la odr bne zarz dzenie
Rektora.
Rozdział 2
Dor czanie decyzji i rodki odwoławcze
§ 28
1. Decyzj o przyj ciu b d nieprzyj ciu na studia dor cza si kandydatom na pi mie.
Kandydat ma obowi zek pisemnego potwierdzenia otrzymania decyzji. W przypadku gdy
decyzja jest wysyłana poczt , wysyłka jest realizowana za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Dopuszczalne jest dor czenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za
po rednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).
Lista przyj tych jest ogłaszana w sposób okre lony w odr bnym zarz dzeniu Rektora.
2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej kandydatowi przysługuje
odwołanie do UKR za po rednictwem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej w terminie
14 dni od daty dor czenia decyzji.
3. Podstaw odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutuj cej mo e by
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisj rekrutacyjn wła ciwej jednostki
rekrutuj cej.

§ 29
Komisje rekrutacyjne jednostek rekrutuj cych przekazuj UKR list osób przyj tych na studia
w terminie 30 dni od daty podj cia ostatniej decyzji w sprawie przyj cia na studia.
DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KO COWE
§ 30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale oraz w zał cznikach do uchwały, w tym
do przyj cia na studia w trybie przeniesienia, zastosowanie maj postanowienia Regulaminu
studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie oraz uchwały rad
wydziałów.
§ 31
Po zako czeniu post powania rekrutacyjnego UKR sporz dza sprawozdanie zbiorcze z jego
przebiegu i wraz ze swoimi wnioskami przedstawia je Senatowi UKSW.
§ 32
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Senatu
R e k t o r

UKSW

Ks. dr hab. Stanisław Dzieko ski, prof. UKSW

