Regulamin Rekrutacji Kandydatów do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie
przyjęty uchwałą Senatu nr 01/2021 z dn. 19.03.2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Podstawa prawna: art. 256 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz.U. poz.1669/ oraz art.70 ust.1 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. poz.1668 z późn. zm./
§1
Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady przyjęcia na studia pierwszego stopnia
(licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.
§2
Rekrutacja do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie zakłada właściwą procedurę rekrutacyjną.
§3
1. Kandydat zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:
a) złożyć podanie o przyjęcie w wersji elektronicznej (do podania należy dołączyć skan
zdjęcia głowy i górnej część barków na jasnym tle, w rozdzielczości co najmniej 300
dpi, w formacie JPG),
b) złożyć kopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury lub świadectwa
dojrzałości uzyskanego w trybie starej matury, świadectwo ukończenia szkoły średniej
(oryginały wymienionych dokumentów do wglądu) – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
c) złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplementu do
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia (oryginały wymienionych dokumentów
wglądu),

do

d) złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
o charakterze sportowym lub złożyć oświadczenie o stanie własnego zdrowia,
e) podpisać umowę o studiowanie,
f) podpisać deklarację – zobowiązanie do wnoszenia opłat wg wybranego wariantu
płatności,
g) złożyć potwierdzenie wpłaty za czesne – zgodnie z deklaracją,
h) jedną kolorową fotografię w formacje legitymacyjnym,
i) wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym (dotyczy
obcokrajowców),
j) okazać dowód osobisty lub inny dokumentu tożsamości.
2. Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności powinni złożyć zaświadczenie lekarskie
ze specjalistycznej przychodni sportowej, uwzględniające sportowy charakter studiów.
3. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają obowiązek uczestniczyć w rozmowie
kwalifikacyjnej z pedagogiem specjalnym powołanym przez Uczelnię.
4. Tryb odwołania się kandydata od decyzji.
a) Kandydat ma prawo odwołać się od decyzji pedagoga specjalnego do J.M. Rektora.
§4
1. Kandydaci, cudzoziemcy są przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie
na zasadach określonych w art.323 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo
potwierdzenia

wykształcenia

lub

uprawnień

do

kontynuacji

nauki

uzyskanych

w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. poz.447 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. w sprawie nostryfikacji
dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na
określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
2. Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz
z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.
3. Student-cudzoziemiec powinien mieć wykupioną aktualną polisę ubezpieczeniową.
§5

Studenci ubiegający się o przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, powinni spełnić warunki
wymienione w § 3 oraz dostarczyć potwierdzony wpis z kart okresowych osiągnięć studenta.
§6
Podanie, skierowanie na badania lekarskie, wzór zaświadczenia lekarskiego, są dostępne na
stronie internetowej Uczelni. Pozostałe dokumenty należy złożyć i podpisać osobiście
w dziekanacie podczas wizyty w Uczelni.
§7
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
§8
Po spełnieniu wymogów wymienionych w §3 lub w przypadku cudzoziemców §3 i §4
kandydat zostaje wpisany na listę studentów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

