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Zarządzenie Nr 82/21  

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 35/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 

marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej  

i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku 

akademickim 2021/2022 oraz powołania Biura rekrutacyjnego 

 

Na podstawie § 9 pkt 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 11/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku z dnia 2 czerwca 2020 r. 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 2021/2022” oraz na podstawie § 8 pkt 1 Załącznika Nr 1 

do uchwały Nr 31/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 9 lipca 2021 r.  

w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok 

studiów drugiego stopnia na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022” w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu 

organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 35/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 

roku w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej  

na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 

2021/2022 oraz powołania Biura rekrutacyjnego, wprowadza się następujące zmiany: 

§1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przeprowadzić rekrutację na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na kierunek: 

Pielęgniarstwo oraz Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne.”  

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się szczegółowy harmonogram rekrutacji podstawowej i uzupełniającej: 

1) termin składania dokumentów rekrutacyjnych w rekrutacji podstawowej na wszystkich kierunkach 

za wyjątkiem kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne rozpoczyna się w dniu 21 czerwca 

2021 r. i kończy w dniu 20 lipca 2021 r., a na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne 

rozpoczyna się w dniu 26 lipca 2021 r. i kończy w dniu 22 września 2021 r. Egzamin sprawdzający 

stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów 

cudzoziemców) odbędzie się na wszystkich kierunkach (których dotyczy) za wyjątkiem kierunku 

Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w dniu 22 lipca 2021 r., a na kierunku Menadżerskie 

Studia Finansowo-Prawne w dniu 23 września 2021 r., Ogłoszenie wyników postępowania 

kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunku Menadżerskie Studia 

Finansowo-Prawne ustala się na dzień 23 lipca 2021 r., a na kierunku Menadżerskie Studia 

Finansowo-Prawne ustala się na dzień 24 września 2021 r.; 

2) składanie dokumentów rekrutacyjnych w rekrutacji uzupełniającej na wszystkich kierunkach  

za wyjątkiem kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne odbywać się będzie w dwóch 

etapach: 

a) pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 26 lipca 2021 r. i kończy w dniu 22 września 2021 r. 

Egzamin sprawdzający stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka 

polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców) odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień 24 września 2021 r., 

b) drugi etap rozpoczyna się w dniu 24 września 2021 r. i kończy w dniu 15 października 2021 r. 

Egzamin sprawdzający stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka 

polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców) odbędzie się w dniu 18 października 2021 r. 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień 19 października 

2021 r.; 



3) składanie dokumentów rekrutacyjnych w rekrutacji uzupełniającej na kierunku Menadżerskie 

Studia Finansowo-Prawne rozpoczyna się w dniu 24 września 2021 r. i kończy w dniu 15 

października 2021 r. Egzamin sprawdzający stopień znajomości języka angielskiego  

oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców) odbędzie się w dniu 

18 października 2021 r. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień 19 

października 2021 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zastrzega sobie możliwość 

rezygnacji z rekrutacji uzupełniającej na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne,  

w sytuacji gdy w rekrutacji podstawowej zostanie osiągnięty limit miejsc przewidzianych dla tego 

kierunku”.  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2021 roku. 

 

 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 


