
Uchwała Nr 64/2020 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 25 września 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr 31/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                     

w Elblągu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2020/2021 
 

 Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) i art. 79 ust. 5a ustawy z dnia                         

16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

W „Warunkach, trybie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów                   

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu na rok akademicki 2020/2021” 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 31/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu z dnia 13 czerwca 2019 r., zmienionych uchwałą Nr 32/2020 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2020 r.,                              

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: 

1) rekrutacja letnia na wszystkie studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie (rozpoczynające się od semestru zimowego) - zaczyna się  29 maja 2020r., 

natomiast kończy 16 października 2020 r.; 

2) rekrutacja zimowa (na semestr letni) prowadzona dodatkowo na: 

a) studia pierwszego stopnia na kierunki: Pedagogika (pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią pedagogiczną); Sieci i instalacje budowlane, 

b) studia drugiego stopnia na kierunki: Pedagogika (pedagogika medialna); Studia 

menadżersko-prawne; 

c) jednolite studia magisterskie na kierunek: Pedagogika specjalna; 

- zaczyna się 16 listopada 2020 r., natomiast kończy 24 lutego 2021 r.; 

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż do dnia                        

31 stycznia 2020 r. – dla rekrutacji letniej oraz do dnia 16 października 2020 r. – dla 

rekrutacji zimowej. Harmonogram przewiduje rekrutację uzupełniającą, w tym dla osób 

których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony 

w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 

       


