
Uchwała nr 1 

Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 

podjęta w dniu 22 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych 

kierunkach w roku akademickim 2020/2021 

 

Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt 10) w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 późn. zm.) oraz § 

16 pkt 11) Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, uchwala się co 

następuje: 

§1 

1. Rekrutacja studentów na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów podejmujących naukę 

w semestrze zimowym rozpoczyna się z dniem 11 maja 2020 r., a dla kandydatów 

podejmujących naukę w semestrze letnim rozpoczyna się z dniem 7 stycznia 2021 r. 

2. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. 

3. Warunkiem uruchomienia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów jest utworzenie 

grupy dziekańskiej liczącej co najmniej 30 osób. 

 

§2 

1. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora. 

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje 

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się, za 

pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

§3 

1 Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości 

lub odpowiednio egzaminu maturalnego. 

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie prowadzi rekrutację kandydatów na 

studia pierwszego i drugiego stopnia w systemie elektronicznym przy  wykorzystaniu 

Sieciowego Uczelnianego  Systemu Zarządzania Informacją, zwanym dalej „SUSZI”, na 

stronie internetowej www.wszib.edu.pl. 

http://www.wszib.edu.pl/


3 Rejestracja internetowa jest dostępna przez całą dobę w okresie rekrutacji 

4 W razie potrzeby, Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, 

umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SUSZI. 

5 Rejestracja kandydata poprzez system SUSZI jest warunkiem przystąpienia do 

postępowania kwalifikacyjnego. 

6 W celu rejestracji w SUSZI kandydat: 

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne, 

b) wypełnia i zatwierdza ankietę osobową, w tym podaje informacje o ukończonej szkole, 

odpowiednio uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów (np. 

świadectwo dojrzałości lub/i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych),  

c) dokonuje wyboru kierunków studiów, określając swoje preferencje, 

d) dokonuje wyboru formy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, 

e) rozwiązuje test kwalifikacyjny z języka obcego (dotyczy studiów pierwszego stopnia). 

7 Uczelnia, w ramach procesu kwalifikacyjnego dokonuje weryfikacji przedstawionych przez 

kandydata dokumentów, w tym świadczących o możliwości odbywania studiów w Uczelni.  

8 Kandydat zawiera z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie umowę 

dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. 

 

§4 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych 

przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach wykonawczych 

do tej ustawy. 

§5 

1 Kandydaci, o których mowa w § 4 posiadający inne obywatelstwo niż polskie i ubiegający 

się o przyjęcie na studia do Uczelni zobowiązani są do złożenia, osobiście lub przez 

pełnomocnika : 

a) ankiety rekrutacyjnej (dopuszcza się jej złożenie z zastosowaniem procedury 

wskazanej w §3 ust 3 i nast. niniejszej uchwały), 

b) dokumentów wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2 Uczelnia może zażądać tłumaczenia na język polski wymaganych dokumentów 

sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej 

lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną 

przez Ministra Sprawiedliwości. 

§ 6 
 



1 Kandydaci na studia pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników 

uzyskanych na egzaminie maturalnym. Podstawę przyjęcia na studia stanowi suma 

punktów uzyskanych z trzech przedmiotów z egzaminu maturalnego i przeliczonych 

według zasad, o których mowa w ust.2 poniżej: 

a) język polski (dla cudzoziemców język ojczysty), 

b) matematyka, 

c) język obcy nowożytny.  

2 W odniesieniu do  kandydatów, którzy  uzyskali  świadectwo dojrzałości tzw. „nową maturę” 

w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się przedmioty z egzaminu maturalnego  w 

zakresie wskazanym przez kandydata, a wyniki procentowe wpisane na świadectwie  z 

poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty w następujący sposób: 

a) zakres podstawowy w proporcji: 1% = 1,5 pkt, 

b) zakres rozszerzony w proporcji: 1% = 2 pkt. 

3 Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach tzw. „starej matury” jest 

kwalifikowany na podstawie ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu 

dojrzałości z przedmiotów wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów 

kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, liczy się 

tylko wyższą ocenę.   Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty 

rekrutacyjne według następującego przelicznika:  

 

 

 

OCENA 

skala 1 - 6 skala 2 - 5 

2 (dop) 45 pkt  

3 (dst) 80 pkt 3 (dst) 120 pkt 

4 (db) 120 pkt 4 (db) 160 pkt 

5(bdb) 160 pkt 5 (bdb) 200 pkt 

6(cel) 200 pkt  

 

5. Na studia pierwszego stopnia zostają przyjęcia kandydaci, którzy  uzyskali łącznie z 

przedmiotów, o których mowa w ust.1, co najmniej 150 punktów rekrutacyjnych. 

 

§ 7 

1 O przyjęcie na studia drugiego stopnia (tzw. „uzupełniające studia magisterskie”) mogą 

ubiegać  się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów. 

2 O przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich 

wymaganych dokumentów. 



3 Kandydaci chcący podjąć studia drugiego stopnia na innym kierunku niż ukończony przez 

nich na studiach pierwszego stopnia, mogą zostać zobowiązani przez właściwego 

Dziekana do uzupełnienia różnic programowych.  

4 Wyznaczając różnice programowe właściwy Dziekan bierze pod uwagę konieczność 

uzyskania przez kandydata podstawowych efektów uczenia się niezbędnych do  

kontynuowania kształcenia na wybranym przez kandydata kierunku studiów drugiego  

stopnia.  

 

§ 8 

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle 

chorzy, którzy chcą studiować w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 

podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci. 

 

§ 9 

Ustala się, iż w roku akademickim 2020/2021, na wszystkich kierunkach kształcenia, na 

których Uczelnia lub jej podstawowe jednostki organizacyjne posiadają stosowne uprawnienia 

do kształcenia, po spełnieniu warunków określonych niniejszą uchwałą, prowadzone będą 

studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym.  

 

§10 

1 Uczelnia może przeprowadzić rekrutacje uzupełniającą, o której mowa w art. 70 ust.2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o ile: 

a) po przeprowadzeniu rekrutacji wskazanej w §1-§9 niniejszej uchwały nie wyczerpano 

limitu miejsc, 

b) rekrutacja dotyczy Kandydata, który z uwagi na wynik egzaminu maturalnego nie został 

zakwalifikowany w poczet studentów Uczelni w rekrutacji zwykłej. 

2 Do rekrutacji uzupełniającej postanowienia §1-§9 niniejszej uchwały stosuje się 

odpowiednio. 

3 Kandydat starający się o przyjęcie na studia w Uczelni w ramach rekrutacji uzupełniającej 

przedstawia Uczelni dokumenty wskazujące na dokonanie podwyższenia wyniku 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w wyniku weryfikacji sumy 

punktów lub odwołania zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

§11 



Upoważnia się Rektora do ogłoszenia tekstu niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty 

oraz zamieszczenia na stronie BIP Uczelni. 

§12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w 

Krakowie 

/-/prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski 

 

Protokolant  

/-/prof. WSZiB,  dr Aneta Ziółkowska  

 

 

 

 


