Zarządzenie nr 29/19
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim
2019/2020
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały nr Vl/151 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020, zmienionej uchwałą nr V1/176 z dnia 16 kwietnia
2019 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.

1.
2.
3.

4.
5.

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej, zwanej dalej ERK, na stronie
internetowej www.pwsz.legnica.edu.pl.
Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
W celu rejestracji kandydat:
1) zakłada konto rejestracyjne,
2) dokonuje wyboru kierunku,
3) wypełnia i zatwierdza formularz ankiety danych osobowych oraz zamieszcza zdjęcie w wersji
elektronicznej, zgodnie z wymogami Uczelni,
4) na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie wpisuje wyniki egzaminu
maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne,
5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł, nie później niż do dnia zamknięcia
rejestracji, na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system.
Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do indywidualnego konta rejestracji.
Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
Rejestrację internetową na studia uznaje się za dokonaną po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych
danych i wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
§2.

Postępowanie rekrutacyjne w I naborze, na I rok studiów odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) elektroniczna rejestracja kandydatów od 3 czerwca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.
2) przyjmowanie dokumentów od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w godzinach od 8.30 do 17.00,
3) przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji kandydata do zawodu nauczyciela na kierunku Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna od dnia 30 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w godzinach wskazanych
indywidualnie podczas elektronicznej rejestracji,
4) ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów - 2 sierpnia 2019 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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