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Uchwała nr. 03  
z dnia 14 maja 2021r. 

w sprawie 
„Warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022" 

Senat Wyższej szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej przyjmuje następujące 
warunki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022: 
1. Rekrutacja dotyczy studentów: 

1) Na kierunku "Informatyka", 
3) Profil: ogólnoakademicki, 
4) Tryb: Niestacjonarny. 

2. Termin rozpoczęcia rekrutacji 
1) na semestr zimowy: 15 maja 2021; 
2) na semestr letni: 15 grudnia 2021. 

3. Termin zakończenia rekrutacji : 
1) na semestr zimowy: 30 września 2021r. (lub do wyczerpania miejsc); 
2) na semestr letni: 29 luty 2022r (lub do wyczerpania miejsc). 

4. Limity przyjęć: 120 osób. 
5. Rekrutacja prowadzona jest poprzez formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie 

internetowej uczelni https://www.wsi.edu.pl/rekrutacja-formularz/ oraz poprzez złożenie 
kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Uczelni. 

6. Senat powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie: 
 1) Dziekan Wydziału Informatyki- jako przewodniczący, 
 2) Kierownik Dziekanatu, 
 3) Kwestor.  
7. Komisja Rekrutacyjna zajmuje się całością spraw związanych z przyjmowaniem kandydatów 

na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, w szczególności 
respektuje niniejszą uchwałę. 

8. Kandydaci na studia powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Ustawę 
"Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 20 lipca 2018 r. (z późniejszymi zmianami) oraz 
wnieść opłatę w wysokości 550 zł (zawiera pierwsze czesne za m-c październik 2021,opłatę 
rekrutacyjną i koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22zł). 

9. Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-
Białej jest uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. 

10.W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej- Kandydaci otrzymują szczegółowe informacje o 
studiach. 

11.Kandydat, który spełni warunki przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Informatyki i 
Zarządzania w Bielsku-Białej i wpłaci czesne za miesiąc październik 2021r- może otrzymać 
(na wniosek) zaświadczenie Komisji Rekrutacyjnej (o przyjęciu na studia). 

12. Status studenta uzyskuje się po złożeniu " ślubowania".  
13. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje Rektor. 
 Decyzja Rektora jest ostateczna. 
14. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
 
 

Protokolant      Przewodniczący Senatu WSIZ 
     
Mgr Stanisław Gajda        Prof. Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki 

Bielsko-Biała, dnia 14 maja 2021r.   


