
Uchwała nr 1 

Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 

podjęta w dniu 11 maja 2016 r. 

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

kierunkach w roku akademickim 2017/2018 

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2, ust. 3 oraz ust.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. z 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z 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 2017/2018 dla kandydatów podejmujących naukę 

w semestrze zimowym rozpoczyna się z dniem 5 maja 2017 r., a dla kandydatów 

podejmujących naukę w semestrze letnim rozpoczyna się z dniem  8 stycznia 2018 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. Wstęp na studia jest wolny. 

2. Podstawę przyjęcia na studia stanowią pozytywne wyniki egzaminu maturalnego. 

3. 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. 

4. Rejestracja internetowa jest dostępna przez całą dobę w okresie rekrutacji. 

5. W razie potrzeby, Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, 

umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SUSZI. 

6. Rejestracja kandydata poprzez system SUSZI jest warunkiem przystąpienia do 

postępowania  kwalifikacyjnego. 

7. 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 

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

c. dokonuje wyboru kierunków studiów/specjalności, określając swoje preferencje, 

d. dokonuje wyboru formy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, 

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


e. rozwiązuje test kwalifikacyjny z języka angielskiego (dotyczy  studiów pierwszego  

stopnia). 

8. Uczelnia, w ramach procesu kwalifikacyjnego dokonuje weryfikacji przedstawionych przez 

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

9. Kandydat zawiera z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie umowę o 

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 

§3 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych 

przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach wykonawczych do tej 

ustawy. 

§4 

1 Kandydaci, o których mowa w § 3 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 §2 ust 3 niniejszej uchwały), 

b) dokumentów wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 12 października 2006 r. w sprawie Podejmowania i odbywania przez 

cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i 

pracach rozwojowych (Dz.U Nr. 190 poz. 1406 z późn.zm.). 

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. 

§ 5 

Ustala się, iż w roku akademickim 2017/2018, na wszystkich kierunkach kształcenia, na 

których Uczelnia lub jej podstawowe jednostki organizacyjne posiadają stosowne uprawnienia 

do kształcenia (z wyłączeniem tych kierunków, na których uprawnienia są zawieszone), po 

spełnieniu warunków określonych niniejszą uchwałą, prowadzone będą studia stacjonarne i 

niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim  z wyjątkiem kierunku Informatyka, gdzie będą 

realizowane studia o profilu  praktycznym.  

 

§6 



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

oraz do przesłania odpisu  niniejszej uchwały ministrowi  właściwemu  do  spraw  szkolnictwa 

wyższego  w terminie ustawowym. 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w 

Krakowie 

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski 

 

 

 

Protokolant 

 

        

 


