Uchwała Nr 11/2018
Senatu „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Senat
„Ateneum - Szkoły Wyższej” w Gdańsku, zwanej dalej „ASW” uchwala następujące warunki i
tryb

rekrutacji

na

studia

na

rok

akademicki

2019/2020

i

podaje

informację

dla kandydatów do dnia 31 maja 2018 roku:
§1

1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w Uczelni rozpoczyna się 01 czerwca i kończy się
30 września roku naboru. W Wyjątkowych przypadkach Rektor może wydłużyć czas trwania
rekrutacji.
§2

2. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, o przyjęciu na studia decyduje
kolejność zgłoszeń i wypełnienie minimum limitu przyjęć, ustalonego przez Rektora
dla uruchomienia danego kierunku.
2. Wyjątkiem są warunki przyjęcia na studia:
a) drugiego stopnia na kierunku Filologia określone w §4 pkt. 1g i w §4 pkt.2 i 3.
b) drugiego stopnia kierunku Pedagogika na specjalnościach: Terapia pedagogiczna z
socjoterapią, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacje nauczycielskie) określone w
§4 pkt.4.
§3

1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia w Uczelni może być dopuszczona osoba,
która posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty i złożyła, przedstawiła następujące dokumenty:
a) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości
zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (oryginały do wglądu)
b) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata według wzoru ASW
drukowaną dwustronnie,
c)

2

aktualne,

podpisane

imieniem

i

nazwiskiem

fotografie

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
d) dowód osobisty (do wglądu),
e) umowę o studiowaniu w ASW w dwóch egzemplarzach,

kandydata,

zgodne

f) po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia-dowód wpłaty za studiowanie za cały semestr lub w
przypadku płatności ratalnej- kwoty raty określonej w umowie o studiowanie.
g) w przypadku Filologii – deklarację poziomu znajomości języka obcego.
§4

1. Do odbywania studiów drugiego stopnia w Uczelni może być dopuszczona osoba, która
posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i złożyła następujące dokumenty:
a) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
b) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata według wzoru ASW
drukowaną dwustronnie,
c)

2

aktualne,

podpisane

imieniem

i

nazwiskiem

fotografie

kandydata,

zgodne

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
d) dowód osobisty (do wglądu),
e) umowę o studiowaniu w ASW w dwóch egzemplarzach,
f) po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia-dowód wpłaty za studiowanie za cały semestr lub w
przypadku płatności ratalnej- kwoty raty określonej w umowie o studiowanie.
g) w przypadku Filologii – deklarację poziomu znajomości języka obcego.
h) w przypadku Pedagogiki-poświadczoną przez Uczelnię kopię suplementu do dyplomu.
2. Do odbywania studiów drugiego stopnia na kierunku filologia może być dopuszczona osoba,
która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i złożyła następujące
dokumenty:
a) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
b) wszystkie dokumenty jak na studia drugiego stopnia (określone w §4 pkt.1)
3. W przypadku absolwentów innych kierunków niż Filologia dodatkowym warunkiem przyjęcia
na studia jest rozmowa kwalifikacyjna w języku obowiązującym na danej filologii (angielskim,
hiszpańskim lub włoskim) sprawdzająca znajomość języka oraz wiedzy na temat literatury i
kultury danego obszaru językowego.
4. Do odbywania studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika na specjalnościach:
a) Terapia pedagogiczna z socjoterapią może być dopuszczona osoba, która:
- posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny o specjalności nauczycielskiej,
- posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny z przygotowaniem pedagogicznym,

- posiada akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub akt nadania stopnia
nauczyciela dyplomowanego i złożyła następujące dokumenty:
- poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- wszystkie dokumenty jak na studia drugiego stopnia (określone w §4 pkt.1)
b) Edukacja

przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacje nauczycielskie) może być

dopuszczona osoba, która:
- posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego,

- posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny o specjalności nauczycielskiej,
- posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny z przygotowaniem pedagogicznym,
- posiada akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub akt nadania stopnia
nauczyciela dyplomowanego i złożyła następujące dokumenty:
- poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,.
§5
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w
języku polskim, jeżeli:
a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej
„ministrem” lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
§6
1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
a) legitymują się jednym z następujących dokumentów:
- wydanym w Rzeczpospolitej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i
zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.),

- świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.),
- świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję
edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji
działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o
przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
- świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,
uznanym - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw-za równorzędne świadectwu
dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcy, o których mowa w art.. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), mogą być przyjmowani na studia pierwszego
stopnia, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora
oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
b) złożą poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
c) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia,
d) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia,
e) złożą wszystkie dokumenty jak na studia pierwszego stopnia (określone w § 3).
2. Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§7
1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
a) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego, uzyskany w Polsce albo
zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za
granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został
wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia

studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych
przepisów

z

postępowania

nostryfikacyjnego,

albo

uznany,

na

podstawie

umowy

międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej
Polskiej.
b) złożą poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
c) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia,
d) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu
kształcenia,
e) złożą wszystkie dokumenty jak na studia drugiego stopnia (określone w § 4).
2. Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§8

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Senatu

