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REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin niniejszy określa warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze 

elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej, oferowanych przez Wydziały Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie w roku akademickim 2015/2016. Wykaz kierunków stanowi załącznik 
do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów, Senat WSEiZ podejmie uchwałę ustalającą 
warunki i tryb rekrutacji na studia odnośnie nowego kierunku studiów. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 zostanie niezwłocznie przesłana ministrowi do spraw 
szkolnictwa wyższego oraz podana do wiadomości publicznej. 

 
§ 2 

1. Do przeprowadzenia czynności postępowania kwalifikacyjnego poprzedzających wydanie decyzji, 
regulamin upoważnia pracowników Sekretariatu Rektora.  

2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia wydaje Dziekan. 
3. Pracownicy Sekretariatu Rektora są upoważnieni do zawierania umów z kandydatami na studia.  

 
§ 3 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożyli wszystkie dokumenty 
określone w § 6, 7, 8. 

2. Osobom niepełnosprawnym w procesie rekrutacji udziela się pomocy stosownej do rodzaju 
oraz stopnia niepełnosprawności. 

 
II. ZASADY PRZYJĘĆ  

 
§ 4 

1. Wstęp na studia jest wolny. 
2. Kandydatów na I rok studiów stopnia przyjmuje się na podstawie kolejności zgłoszeo 

(do wyczerpania wolnych miejsc). 
3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegad się absolwenci szkół średnich posiadający 

świadectwo dojrzałości. Decyzja o przyjęciu nie zależy od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.  
4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegad się absolwenci szkół wyższych posiadający 

dyplom ukooczenia studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub równoważny. 
5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na innym kierunku niż 

dotychczas ukooczony kierunek studiów, Rada Wydziału prowadząca dany kierunek studiów, 
może określid dodatkowe wymagania i zasady uzupełnienia efektów kształcenia. 

6. Kandydat na studia drugiego stopnia, który w wyniku ukooczenia studiów pierwszego stopnia nie 
uzyskał kompetencji inżynierskich, może zostad przyjęty na studia zgodnie z wymaganiami 
i zasadami uzupełnienia efektów kształcenia określonymi przez Radę Wydziału prowadzącą dany 
kierunek studiów. 
 

§ 5 
1. Limity przyjęd na studia pierwszego i drugiego stopnia na poszczególne kierunki ustala Rektor. 
2. Kierunek studiów oraz specjalnośd na danym kierunku studiów może byd uruchomiony pod 

warunkiem przyjęcia co najmniej 30 osób na dany kierunek lub specjalnośd studiów.  



 

 2 

3. W przypadkach szczególnych, Rektor na wniosek Dziekana może podjąd decyzję o uruchomieniu 
kierunku studiów lub specjalności przy liczbie kandydatów innej niż wskazana w ust. 2. 

 
III. SKŁADANIE WNIOSKÓW NA STUDIA 

 
§ 6 

1. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy złożą następujące 
dokumenty: 
a. wypełniony uczelniany kwestionariusz, 
b. kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez pracowników Sekretariatu Rektora 

(za zgodnośd z oryginałem) na podstawie okazanego oryginału,  
c. 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), 
d. kopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości  
e. aktualne zaświadczenie lekarskie w oryginale, stwierdzające brak przeciwwskazao 

u kandydata do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków, na których studenci 
są narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia), 

f. w przypadku przyjęd na studia drugiego stopnia kandydat składa dodatkowo kopię dyplomu 
ukooczenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich wraz z suplementem, a w przypadku jego braku, indeks lub wyciąg z indeksu 
z wykazem przedmiotów z odbytych studiów – liczba godzin, oceny. Kopię dyplomu 
potwierdzają pracownicy Sekretariatu Rektora (za zgodnośd z oryginałem) na podstawie 
okazanego oryginału,  

g. dowód wpłaty wniesienia (na konto Uczelni) opłaty rekrutacyjnej i wpisowego lub jego 
wymaganej części.  

 
§ 7 

1. Cudzoziemcy lub Polacy, uzyskali wykształcenie średnie poza Polską, ubiegający się o przyjęcie 
na studia pierwszego stopnia muszą złożyd: 

a. kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, lub innego dokumentu 
uzyskanego za granicą, które uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach 
każdego typu w paostwie, w którego systemie działa instytucja, uznane za równoważne 
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie 
nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą 
lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub 

b. zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa wraz z dokumentem 
potwierdzającym uzyskanie wykształcenia średniego. 

2. Kopię świadectwa potwierdzają pracownicy Sekretariatu Rektora (za zgodnośd z oryginałem) 
na podstawie okazanego oryginału. 

3. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania 
nostryfikacji, uznaje się: 
a. dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie;  
b. dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez szkoły Europejskie zgodnie 

z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół 
Europejskich. 

4. Cudzoziemcy lub Polacy, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukooczyli 
studia poza Polską, muszą złożyd dokumenty wymienione w ust. 1 oraz zalegalizowany 
lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukooczenia uczelni za granicą, uprawniający 
do podjęcia studiów drugiego stopnia w paostwie, w którym został wydany, uznany 
za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukooczenia studiów pierwszego stopnia, 
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zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukooczenia studiów wyższych 
uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej. 

5. Cudzoziemcy mogą ubiegad się o przyjęcie na studia, jeżeli złożą również: 
a. kopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem paszportu) – oryginał do wglądu,  
b. kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – oryginał do wglądu, 
c. 4 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), 

podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,  
d. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazao do podjęcia 

kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, 
e. wypełniony Uczelniany kwestionariusz, 
f. dowód wpłaty (wpisowe, opłata rekrutacyjna, opłata czesnego za jeden semestr), 
g. kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub podpisane oświadczenie, że kandydat przystąpi do ubezpieczenia 
w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia  

6. Cudzoziemcy mogą ubiegad się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 
a. ukooczą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach 

wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 
b. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Paostwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego, lub 
c. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopieo znajomości 

języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.  
7. Cudzoziemcy mogą ubiegad się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym, jeżeli 

legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomośd języka obcego, w którym prowadzone 
są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 894, z 2003 r. Nr 96, poz. 875 oraz z 2005 r. Nr 266, 
poz. 2230), z zastrzeżeniem ust. 4. 

8. Dokumentami potwierdzającymi znajomośd języka obcego są również świadectwa, dyplomy 
lub inne dokumenty potwierdzające ukooczenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której 
zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał 
studia w Polsce. 

9. Dokumenty wydane w języku obcym, wymagają dodatkowo złożenia ich tłumaczenia na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
IV. OPŁATY  

 
§ 8 

1. Kandydaci na studia winni dokonad wpłat tytułem: opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta dotyczącym opłat na rok akad. 2015/2016.  

2. Kandydaci Cudzoziemcy winni dokonad wpłat tytułem: opłaty rekrutacyjnej, wpisowego 
oraz czesnego za dwa miesiące z góry.  

3. Absolwenci studiów pierwszego stopnia WSEiZ zapisujący się na studia drugiego stopnia, 
zwolnieni są z opłaty wpisowego.  

4. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia dokumentów i nie podjęcia 
studiów lub rezygnacji w trakcie nauki. Opłata z tytułu wpisowego może zostad zwrócona 
w przypadku rezygnacji ze studiów złożonej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o świadczenie 
usług edukacyjnych, ale przed rozpoczęciem zajęd dydaktycznych określonych zarządzeniem 
Rektora WSEiZ w sprawie harmonogramu zajęd dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016. 
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V. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE  
 

§ 9 
1. Student, który złoży wszystkie dokumenty wraz z wypełnionym kwestionariuszem, podpisuje 

umowę i otrzymuje jeden egzemplarz podpisanej umowy, regulamin studiów oraz zarządzenie 
dotyczące opłat.  

2. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osobę posiadająca pisemne upoważnienie 
potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata. 

3. Wszystkie osoby przyjęte i nieprzyjęte na studia otrzymują powiadomienie pisemne 
w sprawie  przyjęcia (pocztą na adres do korespondencji). 

 

§ 10 
1. Kandydaci przyjęci na I rok studiów stają się studentami Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie jeżeli: 

a. złożą wymagane dokumenty, 

b. wniosą wymagane opłaty, 

c. podpiszą umowę, 

d. złożą ślubowanie według roty zawartej w statucie Uczelni.  
 

§ 11 
1. Na kierunkach: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, 

pierwszy semestr lub rok nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu. Predyspozycje 
sprawdzane będą z  przedmiotów przewidzianych dla danego kierunku. Dla każdego kierunku 
ustalono trzy rygory, z których dwa muszą byd bezwzględnie zaliczone na ocenę pozytywną 
w regulaminowym terminie (zaliczenie dwiczeo projektowych i laboratoryjnych na zajęciach 
z danego przedmiotu lub w sesji poprawkowej). 

a. Architektura:  

 rysunek i malarstwo 1 (dwiczenia laboratoryjne), 

 podstawy projektowania architektonicznego 1 (dwiczenia projektowe), 

 geometria wykreślna (dwiczenia projektowe). 
b. Architektura Krajobrazu  

 rysunek odręczny i rzeźba 1 (dwiczenia projektowe), 

 budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (dwiczenia projektowe), 

 propedeutyka zawodu i podstawy projektowania (dwiczenia projektowe).  
c. Architektura Wnętrz 

 rysunek i malarstwo 1 (dwiczenia laboratoryjne), 

 rzeźba 1 (dwiczenia laboratoryjne), 

 podstawy projektowania 1 (dwiczenia projektowe). 
d. Wzornictwo 

 rysunek i malarstwo 1 (dwiczenia laboratoryjne),  

 podstawy projektowania 1 (dwiczenia projektowe), 

 podstawy projektowania graficznego 1 (dwiczenia projektowe). 
2. W przypadku niezaliczenia na ocenę pozytywną dwóch lub trzech rygorów wymienionych 

w ust. 1 na w/w kierunkach, student zostaje skreślony z listy studentów z koocem I semestru.  
 

VI. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 
 

§ 12 
1. Kandydat może złożyd do Rektora w terminie 14 dni od daty ogłoszenia negatywnego wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego, wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy.  
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2. O rozstrzygnięciu kandydat zawiadamiany jest pisemnie. 
3. Decyzja podjęta przez Rektora ww. trybie jest ostateczna. 
 

§ 13 
1. Regulamin obowiązuje w roku akademickim 2015/2016.  
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Załącznik do Regulaminu przyjęd na I rok studiów 
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 

 

 

1. Wykaz kierunków studiów oferowanych w roku akademickim 2015/2016 przez Wydziały Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

KIERUNEK STUDIÓW STOPIEO 
STUDIÓW 

FORMA STUDIÓW 

Architektura pierwszy i drugi stacjonarne i niestacjonarne 

Architektura krajobrazu pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Architektura wnętrz pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Budownictwo pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Wzornictwo pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Edukacja techniczno-informatyczna pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Ochrona Środowiska pierwszy i drugi stacjonarne i niestacjonarne 

Zdrowie publiczne pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Mechanika i budowa maszyn pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Zarządzanie  pierwszy stacjonarne i niestacjonarne 

Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszy i drugi stacjonarne i niestacjonarne 

 

2. Wymienione kierunki studiów mogą byd prowadzone w języku angielskim. 

 


