
 

N.0001-35/19           

 

Uchwała Nr 61/19 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Warunków, trybu  oraz terminu rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów 

w Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021” 

 

 
Na podstawie art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. 

U.2018 r., poz. 1668 ze zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr 25/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku z dnia 21 maja 2019 r. w  sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok 

studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 

2020/2021” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Jako przedmiot kierunkowy na poszczególnych kierunkach/specjalnościach ustala 

się jeden z podanych w poniższej tabeli: 

 

Filologia/Filologia angielska język angielski 

Zarządzanie matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

język polski, język obcy  

Administracja historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

polski 

Informatyka matematyka, informatyka, geografia, fizyka,  

fizyka i astronomia, chemia, język polski, język 

obcy 

Pedagogika język polski, historia, biologia, wiedza o 

społeczeństwie 

Mechanika i budowa maszyn matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, 

język polski, język obcy 

Inżynieria zarządzania matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

język polski, język obcy  

Pielęgniarstwo biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia,  język 

polski, język obcy 

Finanse i rachunkowość matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

język polski, język obcy 

Nowe media i e-biznes język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 

matematyka, język obcy 



            „ 

2) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 

1) „2)  złożenie w Biurze Rekrutacyjnym następujących dokumentów: 

a) formularz podania o przyjęcie na studia wg ustalonego wzoru; 

b) kopia oraz oryginał do poświadczenia kopii: 

- świadectwa  dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo, 

- 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 1991 r. o systemie oświaty albo, 

- świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo, 

- świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie  

z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia albo, 

- świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu 

świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 

marca 2015 r., 

c)  jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna 

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

d) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunek bankowy 

PWSZ we Włocławku, 

e) zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak 

przeciwwskazań do studiowania na kierunku studiów – dotyczy kandydatów na 

kierunek pielęgniarstwo, 

f) kopia i oryginał do poświadczenia kopii dyplomu ukończenia: 

- pięcioletniego liceum medycznego lub, 

Prawo język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 

język obcy 

Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

język polski, historia, biologia, wiedza o 

społeczeństwie, język obcy 



- dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie 

pielęgniarki lub, 

- dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej  

w zawodzie pielęgniarki lub, 

- trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie 

pielęgniarki 

g)  kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 

h)  przebieg pracy zawodowej pielęgniarki. 

Dokumenty wymagane w podpunktach od f) do h) dotyczą kandydatów na kierunek 

pielęgniarstwo, studia pomostowe niestacjonarne w przypadku rozpoczęcia rekrutacji.” 

 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września  2019 r. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Przewodnicząca 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 

 dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


