Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora
z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie
„zasad i trybu przeprowadzenia rekrutacji na studia od 1 października 2020”

1. Podstawę prawną niniejszego Zarządzenia stanowią :
1) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r., z późniejszymi
zmianami;
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z dnia
23 marca br.;
3) Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia
2020r.
2. W związku z trybem funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii, jak również ze
zmianami w harmonogramie tegorocznych matur w celu sprawnego przeprowadzenia
procesu rekrutacji na studia od 1 października 2020r. zarządzam następujący tryb
przyjęć kandydatów na studia inżynierskie i podyplomowe:
a. Uczelnia kierując się dobrem kandydatów a w szczególności tegorocznych
maturzystów udostępnia na swojej stronie podmiotowej szczegółowe
informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego w celu zagwarantowania
wszystkim kandydatom równego wstępu na studia.
b. W szczególności rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 w WSIZ dotyczy
kandydatów na studia:
i. Pierwszego stopnia (inżynierskie) oraz podyplomowe;
ii. Na kierunku Informatyka,
iii. Profil: ogólnoakademicki,
iv. Tryb:niestacjonarny,
v. Studia online.
c. Terminem rozpoczęcia rekrutacji na semestr zimowy 2020/2021 jest 20 maja
2020r. a na semestr letni 2020/2021 jest 15 grudnia 2020r.
d. Mając na uwadze przesunięcie terminu tegorocznych matur terminem
zakończenia rekrutacji na semestr zimowy jest 2 października 2020r, przy czy
terminem zakończenia naboru na semestr wiosenny pozostaje ostatni dzień
semestru zimowego- 28 luty 2021r. W przypadku wcześniejszego wyczerpania
miejsc w grupach studenckich terminy te mogą ulec zmianie.
e. Ze względu na przesunięcie terminów matur w br. I możliwe związane z tym
skutki opóźnienia procesu rekrutacji Rektor może wyrazić zgodę na
przedłużenie terminu zakończenia rekrutacji na semestr zimowy do 15
października, pod warunkiem, że student będzie miał możliwość zrealizowania
pełnego wymiaru godzin przewidzianych w programie studiów.
f. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia Uczelnia przyjmuje
następującą liczebność grup studenckich 25-30 osób. W związku z powyższym
sumaryczny limit przyjęć na studia inżynierskie i podyplomowe, niestacjonarne
w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150 osób.
g. Rektor może zmienić ustalone limity celem dostosowania ich do aktualnych
wymogów ustawowych oraz potrzeb trwającego procesu rekrutacyjnego.
h. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu kandydatów z pracownikami
uczelni rekrutacja na studia prowadzona będzie w dwóch etapach:
i. Rejestracji
online,
w
formie
formularza
elektronicznego
zamieszczonego na stronie Uczelni. Dokonując rejestracji na studia
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i.

j.

k.
l.
m.
n.

o.

student wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji. Brak wyrażenia zgody
uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
ii. Dostarczenia kopii dokumentów do Uczelni (określonych wymogami
Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018r
(z późniejszymi zmianami)) w terminie do 30 września 2020r. wraz z
wypełnionym podaniem, życiorysem i karta osobową kandydata na
studia. Formularz podania wraz z załącznikami znajduje się na stronie
podmiotowej uczelni.
Warunkiem przyjęcia na studia w WSIZ jest pozytywne zakończenie procedury
rekrutacyjnej oraz opłacenie czesnego za m-c październik 2020r. W roku
akademickim 2020/2021 WSIZ nie pobiera dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.
Czesne za październik 2020r, w wysokości 500 zł przeznaczone jest na poczet
przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z przyjęciem kandydata
na studia. Wpłacone czesne nie podlega zwrotowi w sytuacji rezygnacji
kandydata ze studiów, przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.
Rektor wyznacza osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji, którymi w WSIZ
są:
i. Dziekan – kierujący pracami całego zespołu
ii. Kwestor
iii. Pracownik Dziekanatu
Przebieg procesu rekrutacji na studia w WSIZ, jest zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO.
Z powodu ograniczonej dostępności liczby miejsc w grupach specjalizacyjnych
przy przyjęciu na studia liczy się kolejność pełnej rejestracji na studia.
Kandydat, który spełnił ww. warunki rekrutacji może uzyskać poświadczenie o
przyjęciu na studia, do danej grupy specjalizacyjnej.
Status studenta uzyskuje się po złożeniu „ślubowania” na uroczystej Inauguracji
Roku Akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 1 października 2020r. Jeśli
ze względu na obecną sytuację epidemiczną i przedłużenie obostrzeń
Inauguracja nie będzie mogła odbyć się w sposób tradycyjny, podpisanie aktu
ślubowania w obecności jednej z osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji
będzie jednoznaczne ze złożeniem Ślubowania.
Dokumentem świadczącym o posiadaniu statusu studenta jest ważna
legitymacja studencka.

REKTOR

Prof., Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki
Bielsko-Biała, dnia 30 kwietnia 2020r.
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