Uchwała Senatu WSIZ

Uchwała nr. 03
z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie
„Warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023"
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i
Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z późn. zm. Senat Wyższej szkoły Informatyki i Zarządzania w
Bielsku-Białej (WSIZ) przyjmuje następujące warunki rekrutacji dla kandydatów na studia,
którzy rozpoczynają cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
1. Rekrutacja dotyczy kandydatów starających się o przyjęcie do WSIZ:
1) Na kierunek: Informatyka, studia I-stopnia inżynierskie,
2) Profil: praktyczny,
3) Tryb: Niestacjonarny (zaoczny).
2. Określa się limit przyjęć na studia praktyczne na poziomie maksymalnie 70 osób. W
uzasadnionych przypadkach Rektor może zwiększyć limit przyjęć na studia aby zapewnić
wypełnienie grup specjalizacyjnych.
3. Senat powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1) Dziekan Wydziału Informatyki- jako przewodniczący,
2) Kierownik Dziekanatu,
3) Kwestor.
4. 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.
5. Termin rozpoczęcia rekrutacji
1) na semestr zimowy: 30 czerwca 2022;
2) na semestr letni: 15 grudnia 2022.
6. Termin zakończenia rekrutacji :
1) na semestr zimowy: 30 września 2022r. (lub do wyczerpania miejsc);
2) na semestr letni: 28 luty 2023r (lub do wyczerpania miejsc).
7. W uzasadnionych przypadkach, w ramach limitu miejsc Rektor WSIZ może przyjąć osobę
po upływie terminów zakończenia rekrutacji, wymienionych w pkt.4, jednak nie później niż
do:
1) na semestr zimowy: 15 października 2022r;
2) na semestr letni: 11 marca 2023r.
8. Rekrutacja prowadzona jest dwuetapowo: poprzez wstępne zarejestrowanie się kandydata
przez Internet z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Rekrutacji WSIZ a następnie
stacjonarnie w Dziekanacie WSIZ w godzinach pracy Uczelni.
9. Kandydaci na studia składają komplet dokumentów wymaganych przez Ustawę "Prawo o
szkolnictwie wyższym" z dnia 20 lipca 2018 r. (z późniejszymi zmianami) oraz wnoszą
opłatę składającą się z: pierwszego czesnego za m-c październik 2022 oraz opłaty
rekrutacyjnej, zawierającej koszt legitymacji studenckiej (zgodnie z Zarządzeniem Rektora
WSIZ z dnia 20 maja 2022r.).
10. Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w BielskuBiałej jest terminowe wniesienie opłaty, złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której Kandydaci
otrzymują szczegółowe informacje o studiach i wybierają przedmioty specjalizacyjne
zgodne z ich zainteresowaniami zawodowymi.
11. Kandydat, który spełni warunki przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Informatyki i
Zarządzania w Bielsku-Białej i wpłaci czesne za miesiąc październik 2022r- może otrzymać
(na wniosek) zaświadczenie Komisji Rekrutacyjnej (o przyjęciu na studia).
12. W przypadku nie podjęcia przez Kandydata studiów na WSIZ opłata rekrutacyjna oraz
pierwsza rata czesnego nie są zwracane.
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13. Status studenta uzyskuje się po złożeniu " ślubowania".
14. Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni regulują odrębne przepisy.
15. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rozpatruje Rektor. Decyzja Rektora jest
ostateczna.
16. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i tym samym anuluje się zapisy
uchwały rekrutacyjnej Senatu nr 07 z dnia 30 czerwca 2022r.
Protokolant
Mgr Stanisław Gajda

Przewodniczący Senatu WSIZ
Prof. Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki
Bielsko-Biała, dnia 28 lipca 2022r.
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