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Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  

w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu 
na rok akademicki 2022/2023 

 
1. Przedstawione warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia stacjonarne 

i  niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 
w  Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.  

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  31 maja 2022, 
natomiast kończy 17 października 2022; 

2) rekrutacja zimowa (na semestr letni) prowadzona dodatkowo na studia drugiego stopnia na 
kierunek: studia menadżersko-prawne - zaczyna się 5 stycznia 2023, natomiast kończy  20 
lutego 2023; 

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 30 kwietnia 
2022 roku – dla rekrutacji letniej oraz do dnia 31 października 2022 roku – 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. 

3. Rejestracja kandydatów na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu prowadzona jest 
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://irk.ans-elblag.pl. 
Dla kandydatów mających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej 
rejestracji na terenie Uczelni. 

4. Cudzoziemcy, w tym kandydaci z Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 z późn.zm.)  przystępują do rekrutacji na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia także na 
podstawie umów albo decyzji określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (t.j. Dz.U. z 2022.574), w tym na podstawie decyzji 
administracyjnej Rektora.  

5. Kandydaci z Ukrainy mogą zostać przyjęci na studia w trybie: 
1) rekrutacji na I rok studiów, rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023; 
2) przeniesienia ze studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy. 

6. Kandydaci na studia, o których mowa w ust. 5 pkt 1) otrzymują wszelkie informacje  na swoje 
osobiste konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rekrutacji. 

7. Kandydaci na studia, o których mowa w ust. 5 pkt 2) poza dokumentami wymienionymi 
w ust. 8 przedstawiają dokumenty ze swojej macierzystej uczelni działającej na terytorium 
Ukrainy dotyczące programu kształcenia, okresów studiów, zdanych egzaminów, zaliczeń lub 
praktyk zawodowych. 

     W przypadku braku możliwości przedłożenia takich dokumentów – kandydat składa 
oświadczenie, że z przyczyn związanych z trwającymi działaniami wojennymi na terenie 
Ukrainy nie jest w stanie ich przedstawić. W tej sytuacji kandydat może być zobowiązany do 
zaliczenia egzaminu kontrolnego weryfikującego osiągnięcie wskazanych efektów uczenia 
się.  
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8. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: 
1)  ankietę osobową, 
2)  kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie -  

poświadczoną przez Uczelnię kopię: 
-  świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty, albo  

 świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie 
oświaty, albo 

 świadectwa dojrzałości i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo 

 świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 
z  poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty, albo 

 świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 
z  poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

 świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., 1327 oraz 2021 r. poz. 4), 
albo 

 świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 
wspomnianej wyżej ustawy, albo 

 świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralna 
o  wzajemnym uznawaniu wykształcenia, albo 

 świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu 
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015r.  

3) kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu 
ukończenia studiów wraz z suplementem. Dopuszcza się możliwość złożenia 
zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na 
dyplomie oraz średnią ocen uzyskanych w toku tych studiów,   

4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych,  

5) zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole 
wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z  dn. 26.08.2019 r. (Dz. U. 2019.1651 z dn. 30.08.2019) – skierowanie na bezpłatne 
badanie lekarskie zostanie wydane podczas składania dokumentów, badanie wykonują 
tylko osoby przyjęte na studia, termin dostarczenia zaświadczenia (pod rygorem skreślenia 
z listy przyjętych) zostanie określony w informacji o wpisaniu na listę studentów,  

6) kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
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7) kandydaci cudzoziemcy: 

 certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie z Uczelni przyjmującej, że 
ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie 
studiów w języku polskim (w przypadku kandydatów z Ukrainy, których znajomość 
języka polskiego okaże się niewystarczająca – zostanie im wskazany sposób, w jaki 
będą mogli poprawić kompetencje w tym zakresie),  

 ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy kandydatów z Ukrainy).   

8) kandydaci z Ukrainy: 
 kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022r. 

9. Kandydaci z Ukrainy, którzy ze względu na działania wojenne prowadzone na terytorium 
Ukrainy nie dysponują dokumentami, o których mowa w   ust. 8 pkt 2) i 3) – składają 
oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do podjęcia danych studiów wyższych oraz 
o okolicznościach uniemożliwiających złożenie tych dokumentów. 
W tym przypadku kandydaci z Ukrainy mają obowiązek dostarczenia dokumentów w terminie 
12 miesięcy od rozpoczęcia cyklu kształcenia (lecz nie później niż 2 miesiące po zakończeniu 
działań wojennych na terytorium Ukrainy) – pod rygorem skreślenia z listy studentów. 
W szczególnych przypadkach Rektor może przedłużyć ten termin. 

10. Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto 
bankowe, wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji.   
Kandydaci z Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz.U. 2022.583 z późn.zm.), są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. 

11. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach Matury Międzynarodowej 
(International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie oraz  kandydaci 
z dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie 
z Konwencją  o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21 czerwca 
1994r. (Dz.U.  z 2005r. Nr 3, poz.10)  przyjmowani są na zasadach takich samych jak 
kandydaci z nową maturą. Zasady przeliczania punktów…  podano w tab. III.   

12. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny być przetłumaczone przez 
polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra 
Sprawiedliwości) albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula. 

13. Kandydaci z Ukrainy są zwolnieni z obowiązku złożenia legalizacji, apostille oraz 
tłumaczenia przysięgłego świadectwa maturalnego albo dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (składają zwykłe tłumaczenia dokumentów). 

14. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się 
w formie konkursu świadectw. Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany 
wskaźnik rekrutacyjny „W”, wyznaczany wg zasad określonych w punkcie 25. 
W  przypadku kierunku Logopedia warunkiem wstępnym wyliczenia wskaźnika „W” jest 
pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawności artykulacyjne 
kandydata. 

15. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, wyszczególnionych w odrębnej uchwale, 
przyjmowani są na podstawie złożenia  stosownych dokumentów potwierdzających uzyskanie 

osiągnięcia.  
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16. Przedmioty konkursowe oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów pierwszego 
stopnia  przedstawiono w tab. I.   

17. Przedmioty konkursowe oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki jednolitych studiów 
magisterskich przedstawiono w tab. II. 

18. Kandydaci z Ukrainy przyjmowani są poza limitami określonymi w ust. 16 i 17. 
19. Kandydatom z Ukrainy przyjmowanym w celu kontynuacji studiów wyznaczany jest termin 

i zakres różnic programowych wymaganych do uzupełnienia. 
W przypadku nadmiernych różnic programowych – odmawia się przyjęcia kandydata. 
O przyjęciu na studia kandydata z Ukrainy w celu kontynuacji studiów niezwłocznie 
zawiadamia się macierzystą uczelnię kandydata (dopuszczalne jest zawiadomienie za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

20. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, sposób powoływania i tryb 
działania komisji walidującej efekty uczenia się oraz dokumenty wymagane w postępowaniu 
kwalifikacyjnym określone są w odrębnej uchwale senatu. 

21. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 
22. Decyzję o odmowie przyjęcia  na  studia dostarcza się  w formie pisemnej.  
23. Na wniosek Dyrektora Instytutu Rektor może podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc na 

dany kierunek. 
24. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. W przypadku, jeżeli liczba przyjętych na 

określony kierunek nie przekroczy 20 osób – Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu 
studiów w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu. Wybór specjalności następuje w terminach 
wskazanych w Tab. I, II i V. Specjalność może nie zostać uruchomiona, jeżeli liczba osób 
wybierających daną specjalność, będzie mniejsza niż 15 osób. 

  
Tabela I.   Przedmioty konkursowe oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki 
studiów  pierwszego stopnia 

 
  Instytut / kierunek   Limit przyjęć na studia Przedmioty 

konkursowe/ warunki 
rekrutacji 

stacjonarne niestacjonarne 

1 2 3 4 

 
INSTYTUT EKONOMICZNY 
 
 

Kierunek: ADMINISTRACJA 

(Tytuł zawodowy: licencjat) 

 

Specjalności –  

wybierane po 1 semestrze studiów: 
 

 
 

140 osób 
 

w tym 2 grupy  
z zajęciami 

popołudniowymi  

 
30 osób 

 
 
 
 
 
 
 
 

(P1) Matematyka albo 
Historia albo WOS 
(P2)  Język polski 
(P3)  Język obcy 

administracja skarbowa X - 
 

administracja bezpieczeństwa 
publicznego 
 

X 
 

X 

administracja publiczna 
i  zapobieganie patologiom 
społecznym* 
 

X 
 

- 
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podatki  i rachunkowość  
w administracji 

X - 

 

Kierunek: EKONOMIA 

(Tytuł zawodowy: licencjat) 

 

Specjalności –  
wybierane po 1 semestrze studiów: 

 
 

90 osób 
 

w tym 1 grupa  
z zajęciami 

popołudniowymi  
 

 
 

30 osób 

 
 
 
 
 
 
 

(P1) Matematyka albo 
geografia 

     (P2)  Język polski 
(P3)  Język obcy 

 
 

ekonomika menedżerska X 
 

X 

ekonomika  procesów 
logistycznych 

X X 

finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw* 

X X 

media  społecznościowe  
w biznesie 

X - 

 
INSTYTUT  INFORMATYKI STOSOWANEJ im. Krzysztofa Brzeskiego 

 
 
Kierunek: INFORMATYKA  
(Tytuł zawodowy: inżynier) 
 
Specjalności –  

wybierane w 4 semestrze studiów: 

 
135 osób 

 
60 osób 

 
 
 
 
 
 
 
 

(P1)  Matematyka albo Fizyka 
albo Informatyka 
(P2)  Język polski 

(P3)  Język angielski 

administracja systemów i sieci 
komputerowych 

X X 

projektowanie baz danych  
i oprogramowanie użytkowe 

X X 

modelowanie 3D  
w zastosowaniach 
medycznych, prototypowaniu 
i mediach interaktywnych 

X - 

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

Specjalności –  
wybierane po 1 semestrze studiów: 
 

 
40 osób 

 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 

(P1)  Język polski 
(P2)  Język obcy 

pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 
dziecka* 

X - 

logopedia X - 

resocjalizacja nieletnich* X - 

 
Kierunek: FILOLOGIA 
POLSKA 
(Tytuł zawodowy: licencjat) 
 

 
25 osób 

 
- 

 
 
 

(P1)  Język polski 
(P2)  Język obcy 
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Specjalności: 
wybierane w 1 semestrze studiów: 

 
 
 

 
 

dziennikarstwo i nowe media 
 

X - 
 

nauczanie języka polskiego i  
języka polskiego jako obcego 

 
X 

 
- 

 
Kierunek: FILOLOGIA 
ANGIELSKA 
(Tytuł zawodowy: licencjat) 
 

Specjalność: filologia 
angielska - nauczycielska                           

 
 

65 osób 
 

 
 
- 
 

 
 

(P1)  Język angielski  
(P2)  Język polski 

 

 
Kierunek:  LOGOPEDIA 
(Tytuł zawodowy: licencjat) 

 

 
20 osób 

 
- 

Rozmowa kwalifikacyjna 
oceniająca sprawności 

artykulacyjne kandydata 
(P1)  Język polski 
(P2)  Język obcy 

 

INSTYTUT  POLITECHNICZNY 
 
 
Kierunek: MECHANIKA I 
BUDOWA MASZYN 
(Tytuł zawodowy: inżynier) 
 
Specjalności:  
wybierane w 4 semestrze studiów 

 
45 osób 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 

(P1)  Matematyka albo Fizyka 
albo Informatyka 
(P2)  Język polski 
(P3)  Język obcy 

technologia i eksploatacja 
maszyn 

X -  

modelowanie 3D X -  

 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
(Tytuł zawodowy: inżynier) 
 

 
40 osób 

 
 

 
- 
 

 

 
Kierunek: 
KOSMETOLOGIA** 
(Tytuł zawodowy: licencjat) 
 

 
42 osoby 

 
 

 
- 
 

 
(P1) Biologia albo Chemia 

albo Fizyka albo Matematyka 
(P2)  Język polski 
(P3) Język obcy 

*) NOWOŚĆ 
**) studia zostaną uruchomione po pozytywnej decyzji MEiN 
 
Tabela II. Przedmioty konkursowe oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki jednolitych studiów 
magisterskich 

Instytut / kierunek  Limity przyjęć na studia Przedmioty konkursowe 
stacjonarne niestacjonarne 

1 2 3 4 
Kierunek: PEDAGOGIKA 
PRZEDSZKOLNA I 
WCZESNOSZKOLNA 
(Tytuł zawodowy:  magister) 
 

 
40 osób 

 
- 

 
(P1)  Język polski 
(P2)  Język obcy 
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Tabela III.   Zasady przeliczania  punktów uzyskanych na  Maturze  Międzynarodowej  na punkty 
uwzględniane we wskaźniku  rekrutacyjnym „W” 
 

Liczba punktów uzyskanych na 
maturze IB 

 
(poziom SL-podstawowy lub HL-rozszerzony) 

Punkty uwzględniane we wskaźniku 
rekrutacyjnym „W” 

7 100 
6 86   
5 71   
4 57   
3 43   
2 29   
1 14 

 
25.  Uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „W”, będący podstawą wpisania na listę studentów, wyznaczany  

jest z wzoru: 
1) w Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej oraz Instytucie 

Politechnicznym  

    W = 2  P1 + 0,25  P2 + 0,25  P3      (1) 
2) w Instytucie Pedagogiczno-Językowym  

  W = 0,85  P1 + 0,15  P2                    (2) 
gdzie: P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty wyszczególnione  w tab. I, wyznaczone według 
następujących zasad: 

a) w przypadku nowej matury w uczelnianym wskaźniku rekrutacyjnym uwzględnia się  
wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy 
liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących 
wariantów i jest równa: 

 liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym, 

 sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 

 podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym 
(w  przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za 
poziom podstawowy), 

 podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były 
przewidziane dwa poziomy.  

b) w przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty 
według zasad podanych w  tab.IV. Jeżeli kandydat zdawał egzamin  dojrzałości pisemny 
i ustny, to przyjmuje się  wyższą  z  ocen. 
W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego, na 
podstawie certyfikatu, a przedmiot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba 
punktów odpowiada ocenie celującej. 

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, nie uzyskują 
punktów z tego przedmiotu.  

 
Tabela IV.  Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty 
 

OCENA TRADYCYJNA LICZBA PUNKTÓW 

dopuszczająca 40                          

dostateczna 75 

dobra 100 

bardzo dobra 125 

celująca 150 
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26. W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego 

kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci).  Lista rankingowa budowana jest w 
oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru: 

WR  = 10 x O + S 
 gdzie:  

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów, 
 S – średnia ocen uzyskanych w toku studiów. 
27. Warunki rekrutacji oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, 

przedstawiono w tab. V.   
 
 
Tabela V.  Warunki rekrutacji oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia 
 

Instytut / kierunek  Limity przyjęć na studia  
Warunki rekrutacji stacjonarne niestacjonarne 

1 2 3 4 
Kierunek: PEDAGOGIKA  
(Tytuł zawodowy:  magister) 
 

Specjalności: 
wybierane po 1 semestrze studiów: 

 
40 osób 

  
 

Ocena figurująca na 
dyplomie ukończenia 

studiów  
pierwszego stopnia albo 
drugiego stopnia albo 

jednolitych magisterskich 
oraz średnia ocen 

uzyskanych w toku tych 
studiów 

 

terapia pedagogiczna z 
wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dziecka 

X - 

pedagogika medialna 
 

X - 

resocjalizacja dorosłych* 
 

X  

 
Kierunek: LOGOPEDIA 
(Tytuł zawodowy: magister) 
 
 

Specjalność: 
neurologopedia 

 
20 osób 

 
- 

Rozmowa kwalifikacyjna 
oceniająca sprawności 

artykulacyjne kandydata 
Ocena figurująca na 
dyplomie ukończenia 

studiów  
pierwszego stopnia albo 
drugiego stopnia albo 

jednolitych magisterskich 
oraz średnia ocen 

uzyskanych w toku tych 
studiów 

Kierunek: STUDIA 
MENADŻERSKO-PRAWNE  
(Tytuł zawodowy:  magister) 
 
 
 
 

Specjalności  
wybierane po 1 semestrze studiów: 

nabór letni: 
90 osób 

w tym 2 grupy z 
zajęciami 

popołudniowymi   
 

nabór zimowy: 
  60 osób 

w tym 1 grupa z 
zajęciami 

popołudniowymi  

 
nabór letni: 

  30 osób 
 

 
 

nabór zimowy: 
 30 osób 

 
 

 
 
 

Ocena figurująca na 
dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia 
albo drugiego stopnia albo 
jednolitych magisterskich  

oraz średnia ocen 
uzyskanych w toku tych 

studiów menadżer usług publicznych X  X  

menadżer analiz biznesowych X  X  
*) NOWOŚĆ 
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28. Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub 
równorzędny, którzy spełniają warunki rekrutacji: 

 
    na kierunek studiów LOGOPEDIA będą przyjmowani kandydaci, którzy: uzyskali 

kwalifikacje pierwszego stopnia z logopedii, pedagogiki ze specjalnością logopedyczną, 
pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną, a także ukończyli inne studia 
ze specjalnością logopedyczną (np. wczesna edukacja, filologia polska), lub ukończyli inne 
studia bez specjalności logopedycznej (np. nauki o zdrowiu, rehabilitacja medyczna) i przeszli  
rozmowę kwalifikacyjną oceniającą sprawności artykulacyjne; 

 na kierunek studiów PEDAGOGIKA przyjmowani są absolwenci kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, filozofia, 
językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki socjologiczne (nazwy używane do IX 2018: 
socjologia, nauki o rodzinie, logopedia, filologia, filologia polska).  
W przypadku absolwentów innych kierunków studiów, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-
Językowego wydaje opinię o zrealizowanych przez kandydata efektach  uczenia się i zastrzega 
się możliwość warunkowego przyjęcia na studia z obowiązkiem uzupełnienia różnic 
programowych w  zakresie wymaganych efektów uczenia z zakresu studiów I stopnia.;  

 na kierunek STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE przyjmowani są absolwenci 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki 
o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce 
i  administracji, nauka o komunikacji społecznej i mediach.  
W przypadku absolwentów innych kierunków studiów, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 
wydaje opinię o zrealizowanych przez kandydata efektach uczenia się i zastrzega się 
możliwość warunkowego przyjęcia na studia z obowiązkiem uzupełnienia różnic 
programowych w zakresie wymaganych efektów uczenia z zakresu studiów I stopnia. 

 

29. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Rektor ANS w Elblągu. 
O przyjęciu na studia decyduje wartość  uczelnianego wskaźnika rekrutacyjnego „W” albo „WR”, 
do wyczerpania limitu miejsc.    

30. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne zostanie podana w terminie późniejszym.  
31. Odpłatne są studia: 

-  niestacjonarne, 
- stacjonarne dla cudzoziemców (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - t.j. z 2022, poz. 574). 
32. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 25  zostanie podana w terminie  do  31 maja 2022 r. 
33. Od decyzji Rektora o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Rektora ANS w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.   
34. Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają: 

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej ANS w Elblągu 
      tel. (55) 629 05 54, e-mail:  rekrutacja@ans-elblag.pl 
2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu 
      tel. (55) 629 06 50,  
3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu 
      tel. (55) 629 07 51, 
4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego ANS w Elblągu 
      tel. (55) 629 07 00, (055) 629 07 01, 
5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu 
      tel. (55) 629 06 01. 


