
 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

1 

 

 

 

 

Procedura 2 

 

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

2 

 

1. ZAKRES PROCEDURY 

Rekrutacja dotyczy wszystkich kandydatów na studia.  

 

2. TERMINOLOGIA 

Rekrutacja – przyjęcie kandydatów na I rok studiów w ramach planów przyjęć 

ustalonych dla poszczególnych wydziałów, kierunków oraz form studiów. 

Rekrutacja na studia II stopnia - przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego 

stopnia 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna skład:  
- prorektor właściwy ds. kształcenia jako jej przewodniczący 

- zastępca przewodniczącego 

- sekretarz 

- przewodniczący wydziałowych komisji rekrutacyjnych 

- kierownik działu nauczania i spraw studenckich 

- przedstawiciel samorządu studenckiego 

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należą w szczególności: 

 ustalanie harmonogramu rekrutacji 

 koordynacja i nadzór prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych 

 podejmowanie decyzji po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego przez kandydata 

na studia 

 zawiadamianie kandydatów na studia o wynikach odwołań 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna skład: 
- przewodniczący 

- zastępca (-y) przewodniczącego 

- sekretarz 

- członkowie powoływani w zależności od liczby kandydatów 

- kierownik dziekanatu 

 

Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należą w szczególności: 

 przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów kandydatów 

 dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego 

 zawiadamianie kandydatów o formie i terminie kwalifikacji 

 przeprowadzanie kwalifikacji 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

3 

 

 zawiadamianie kandydatów o wynikach kwalifikacji 

 podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia 

 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

Termin rekrutacji określony zostaje  w harmonogramie rekrutacji zgodnie z 

zarządzeniem rektora. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Rekrutację na studia prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane 
przez dziekanów wydziałów prowadzących kierunki studiów. Pracę wydziałowych 
komisji rekrutacyjnych koordynuje i nadzoruje uczelniana komisja rekrutacyjna, 
powołana przez rektora. 
 

5.2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci 

posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.   

 

5.3. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną (przez 

internet) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. 

 
5.5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia zobowiązani są do 
złożenia  kompletu wymaganych dokumentów, w terminie i miejscu corocznie 
określonym zarządzeniem rektora. 
 
5.6 Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 
wskazanym w harmonogramie rekrutacji. 
 

5.7. Przyjęcia kandydatów na studia następują na podstawie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 
5.6. W ramach rekrutacji na dany rok akademicki kandydat może być przyjęty tylko 
na jeden kierunek studiów (specjalność na kierunku filologia), przy czym w 
postępowaniu rekrutacyjnym ma prawo wskazać dodatkowo dwa alternatywne 
kierunki 
 
5.7. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, 

dokonuje obliczenia wskaźnika rekrutacji i sporządza listy osób zakwalifikowanych 

do przyjęcia na studia i niezakwalifikowanych na studia oraz listy rezerwowe  

kandydatów (o ile Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna postanowi takie listy  

tworzyć).  
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5.8. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów zobowiązane są do 

złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu w terminie i 

miejscu określonym w harmonogramie rekrutacji 

5.9. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z podjęcia studiów na wydziale i kierunku studiów, na które kandydat 

został zakwalifikowany i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób  

zakwalifikowanych na studia.  

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

 

Uchwała Nr 881/02/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

19 lutego 2013 roku w sprawie planów przyjęć na I rok studiów w roku 

akademickim 2013/2014 

Uchwała nr 910/05/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-

Humanistycznej w roku akademickim 2014/2015 na I rok studiów pierwszego oraz 

drugiego stopnia  

 

Zarządzenie nr 683/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej w roku akademickim 2013/2014  

 

Corocznie uchwalane: 

Uchwała Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie planów przyjęć 

na I rok studiów w danym roku akademickim w Akademii Techniczno-

Humanistycznej  

Uchwała Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie zasad przyjęć 

do Akademii Techniczno-Humanistycznej na I rok studiów pierwszego oraz 

drugiego stopnia 

Zarządzenie Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie wysokości 

opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim   


