
Uchwała Nr 13Al20l7

Senatu,,Ateneum - Szkoły Wyższej'' w Gdańsku

z dnia L6 maja 2017 r.

w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 20I8l20I9

Na podstawie arl. 169 ust. 2 ustawy z dnia27 lipca2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Senat

',Ateneum 
- Szkoły Wyższej" w Gdańsku , zwanej dalej ,,ASW" uchwala następujące warunki i

tryb rękrutacji na studia na rok akadęmicki 20I8l20I9 i podaje informację

dla kandydatów do dnia 3I maja20l7 roku:

$1

1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w Uczelni rozpoczyna się 01 czerwca i kończy się

30 września roku naboru. W Wyjątkowych ptzypadkach Rektor moze vłydłuŻyć czas trwania

rekutacji.

$2

2. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktqwej, o ptzyjęciu na studia decyduje

kolejność zgŁoszen i wypełnienie minimum limitu ptzyjęÓ, ustalonego ptzez Rektora

dla uruchomienia danego kięrunku.

2' Wyjątkiem są warunkiprzyjęcia na studia:

a) pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalności Animacja muzyki określone w $3

pkt. th,

b) drugiego stopnia na kierunku Filologia określone w $4 pkt. 1g i w $4 pkt'2 i 3.

c) drugiego stopnia kierunku Pedagogika na specjalnościach: Diagnoza i terapia pedagogiczna,

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacje nauczycielskie) okręślone w $4 pkt.4.

s3

1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia w Uczelni moŻe byó dopuszczona osoba,

która posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaŚrviadczenie o wynikach

egzaminu maturalnego Z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7

wześnia 199Ir. o systemie oświaty i złoŻyŁa, przedstawiła następujące dokumenty:

a) poświadczoną ptzez 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 ośwlaty (oryginały do wglądu)

b) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata według wzotv ASw
drukowaną dwustronnie,

c) 2 aktualne, podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie kandydata, zgodne

z W maganiami sto s o wanymi pr zy wy dawaniu dowo dów o sobi sĘch,

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 ptzypadku Filologii _ deklarację poziomu znajomości języka obcego.

h) w przypadku Pedagogiki o specjalności Animacja muzyki estradowej - rozmowa

kwalifi kacyj na oraz sprawdzenie wiedzy i umiej ętno ści poprzez:

-Test podstawowej wiedzy z zakresu muzyki

-Prczentacjęzainteresowanzwiązanychzmuzyką

-Sprawdzian praktyczny dotyczący wyłącznie specjalizacji Muzyka estradowa: _ gtana

instrumencie, śpiew, rozmowa kwalifikacyjna.

$4

1. Do odbywania studiów drugiego stopnia w Uczelni może byó dopuszczona osoba, która

posiada tytuł magistra, licencjata, tnżynteralub równorzędny i zŁoŻyłanastępujące dokumenty:

a) poświad ezoną ptzez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b) podanie o przyjęcie na studia wtaz Z ankietą osobową kandydata według wzoru ASW

drukowaną dwustronnie,

c) 2 aktualne, podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie kandydata, zgodne

Z .v{(imaganiami sto sowanymi przy wydawaniu dowo dów o sobi stych,

d) dowód osobisty (do wglądu)'

e) umowę o studiowaniu w ASW w dwóch egzemplarzach,

f po zalvatciu 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-poświadczonąptzez Uczelnię kopię suplementu do dyplomu.

2. Do odbywania studiów drugiego stopnia na kieruŃu filologia może byó dopuszczona osoba,

która posiada Ę.tuł magistra, licencjata, lnŻyniera lub równorzędny i złoŻyła następujące

dokumenty:

a) poświad czoną pIzez 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 niz Filologia dodatkowym warunkiemprzyjęcta

na studia jest rozmowa kwalifikacyjna w języku obowiązującym na danej filologii (angielskim,

hiszpańskim lub włoskim) sprawdzająca znajomość. języka oruz wiedzy na temat literatury i

kultury danego obszaru językowego.



'' 4. Do odbywania studiów drugiego stopnia na kieruŃu Pedagogika na specjalnościach:

a) Diagnoza i terapia pedagogiczna moze być dopuszczona osoba, która:

- posiada t1.tuł magistra,licencjata, inŻynieru lub równorzędny o specjalności nauczycielskiej'

- posiada tytuł magistra, licencjata, inŻytlera lub równorzędny zprzygotowaniem pedagogicznym,

- posiada akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub akt nadania stopnia

nauczy ciela dyplomowanego t złożyła następuj ące dokumenty:

- poświadczonąprzez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego

stopnia lub j ednolitych studiów magisterskich,

- wszystkie dokumenty jak na studia drugiego stopnia (określone w $4 pkt.1)

b) Edukacja przedszkoIna i wczesnoszkolna (kwalifikację navczycielskie) moŻe byÓ

dopuszczona osoba, która:

_ posiada t1'tuł magistra, licencjat a, inżyntera lub równorzędny w zakęsie edukacji wczesnoszkolnej

i wychowania przedszkolnego,

- posiada tytuł magistra, licencjata, inŻyniera lub równorzędny o specjalności nauczycielskiej,

_ posiada ty'tuł magistra, licencjata, inŻyniera lub równorzędny zprzygotowanięm pedagogicznym,

- posiada akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub akt nadania stopnia

nauczyc i ela dyplomo wanego i zŁożyłanastępuj ąc e dokumenty :

- poświadcz onąptzęZUczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,.

$5
l. Cudzoziemcy mogą byc ptzyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w

j ęzyku polskim, jeŻelt

a) ukonczą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach

wryznaczonych ptzez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŻszego, Zwanego dalej

,,ministrem" lub

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany ptzez Państwową Komisję

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego j ako obce go, lub

c) uzyskają potwierdzenie uczelni ptzyjmĄącej, Że ich przygotowanie oraz stopień znajomości

językapolskiego pozwalĄąna podjęcie studiów w języku polskim.

$6
1. Na studia pierwszego stopnia mogą byó ptzyjmowani cudzozięmcy,ktotzy:

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 I99I r. o systemie oświaty (DZ.U' z 2004r. Nr 256, poz.

2572, zpóźn. zm'),

- świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem' o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy

ustawie z dnia 7 września I99I r. o systemie oświaty (DZ.U . z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z poŹn,

zm.),

- świadectwęm lub innym dokumentęm wydanym za gtanicą przez szkołę lub instytucję

edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji

dział.a,uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o

ptzyjęcie na studia vłyŻsze zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (DZ.U ' zŻa04r. Nr 256, poz' 2572, zpóźn. zm.),

- świadectwem matutalnym wydanymza grafilcą, 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,

- cudzoziemey, o których mowa w afi'. 93a ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty

(DZ.U, z 2OO4r. Nr 256, poz. 257Ż, z poźn' zm.), mogąbyó przyjmowani na studia pierwszego

stopnia, jeŻeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną ptzez właściwego kuratora

oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia vłyższe,

b) zŁoŻą poświadcz orLą przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj ącego tozsamośó kandydata na studia,

c) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaśvłiadczeniem lekarskim,

stwierdzającym brak ptzeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kieruŃu i formie

kształcenia,

d) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych

wypadków na okres kształcenta w Polsce albo Europejską Karlę Ubezpteczenia Zdrowotnego

lub przystąpią do ubezpieczeniaw Narodowym FunduszuZdrowianiezwłocznie po rozpoczęciu

kształcenia,

e) zŁoŻąwszystkie dokumenty jak na studia pierwszego stopnia (określone w $ 3)'

2. Wszystkie obcojęzyczte dokumenty powinny byc przetłumaczone na język polski ptzez

tłllmaczaprzysięgłego wpisanego na listę tŁumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości'

$7

1. Na studia drugiego stopnia mogą być,przyjmowani cudzoziemcy,ktotzy:



a) posiadają dyplom ukończenia studiów wyŻszych pierwszego; uzyskany w Polsce albo

zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczęIni za

gtanicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został

wydany, uznany za równowuŻny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów

pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia

studiów wyższych uzyskanych Za granlcą' chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych

przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo lznany, 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 ptzęZ Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj ącęgo tozsamośó kandydata na studia,

c) wykazują się dobrym stanem zdrowta, udokumentowanym zaświadczęniem lekarskim,

stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kięrunku i formie

ksztaŁcenia'

d) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych

wypadków na okres ksrtałcęnia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

lub przystąpią do ubezpieczęnta w Narodowym Funduszu Zdrowia nięzwłocznie po rozpo częciu

kształcenia,

e) złoŻą wszystkie dokumenty jak na studia drugiego stopnia (określone w $ 4)'

2. Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny być ptzetłumaczone na język polski przez

tłumaczaprzysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgŁych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

y Senatu, Ręktor

(
Prof. dr hab. Waldemar kiński

$8


