Załącznik
do uchwały Nr 38/2016 Senatu PWSZ w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,
w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,
dla nowego kierunku studiów drugiego stopnia „Pedagogika”
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
na rok akademicki 2016/2017
1. Przedstawione warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć obywateli polskich na studia stacjonarne drugiego stopnia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.
2. Rejestracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu realizowana jest elektronicznie za
pośrednictwem strony internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl.
3. Rekrutacja na studia obejmuje dwa etapy:
1) wstępną kwalifikację kandydatów (ewentualnie umieszczenie na listach rezerwowych),
2) wydanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
4. Kandydaci na studia otrzymują wszelkie informacje (w tym o wyniku postępowania kwalifikacyjnego) na swoje osobiste
konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rekrutacji. Ponadto w przypadku decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na
studia dostarcza się decyzje w formie pisemnej.
5. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system
rekrutacji),
2) poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę,
jaka znajdzie się na dyplomie
3) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4) zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym
kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144),
5) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,
6) Kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
7) Kandydaci na studia stacjonarne - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany
przez system elektronicznej rekrutacji.
Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie
Uczelni.
6. Rekrutacja odbywa się w dwóch turach (lipcowej i dodatkowej):
- rekrutacja lipcowa trwa od 1 czerwca do 18 lipca 2016 r. (ogłoszenie wyników wstępnych – 20 lipca 2016, ostateczny
termin uzupełnienia dokumentów – 28 lipca 2016, wydanie ostatecznych decyzji o przyjęciu na studia – 29 lipca 2016)
- rekrutacja dodatkowa trwa od 1 sierpnia do 20 października 2016r.
7. Przyjęcie obcokrajowców następuje na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikującej efekty uczenia się oraz dokumenty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym określone są w odrębnej uchwale senatu.
9. Rektor podejmuje decyzję o planowanych rozmiarach rekrutacji na podstawie wniosków dyrektorów instytutów. W przypadku, jeżeli liczba osób przyjętych na dany kierunek i specjalność nie przekroczy 35 osób – może zostać podjęta
decyzja o nieuruchomieniu studiów.
10. Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnione są osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i
realizowały na studiach efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych oraz spełniają warunki rekrutacji. W przypadku zgłoszenia się kandydatów spoza dyscyplin: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, logopedia, filozofia, filologia, filologia polska, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zasięga opinii Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego o zrealizowanych przez kandydata efektach kształcenia.
11. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie list rankingowych. Podstawą decyzji o przyjęciu na
studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:
WR = 10 x O + S
gdzie:
1

O – ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich,
S – średnia ocen uzyskanych w toku studiów.
12. Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów, przedstawiono w tab. I.
Tabela I. Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów drugiego stopnia
Forma studiów

Instytut/kierunek/specjalność
1

stacjonarne

niestacjonarne

2

3

Warunki rekrutacji

4

INSTYTUT
PEDAGOGICZNO- JĘZYKOWY
Kierunek: PEDAGOGIKA
(Tytuł zawodowy: magister)

Ocena figurująca na dyplomie ukończenia
studiów pierwszego stopnia albo drugiego
stopnia albo jednolitych magisterskich oraz
średnia ocen uzyskanych w toku tych studiów

Specjalności:
Wczesna edukacja

x

-

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

x

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

X

-

13. Decyzje o przyjęciu na studia podejmują Instytutowe Komisje Rekrutacyjne.
decyduje wartość wskaźnika rekrutacyjnego „WR”.

O przyjęciu w ramach limitu miejsc

14. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne wynosi 85 złotych.
15. Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
16. Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:
1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 05 54, e-mail: rekrutacja@pwsz.elblag.pl
2) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 07 00, (055) 629 07 01.
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