
N.021.22.2021 

 

Zarządzenie Nr 83/21  

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 36/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 

marca 2021 r. w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem 

sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy 

rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie § 9 pkt 3 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 2 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 36/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 

roku w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu 

dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022, wprowadza  

się następujące zmiany: 

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rejestracja elektroniczna na studia w uczelni, na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunku 

Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne, będzie udostępniona od dnia 7 czerwca 2021 r.  

do 15 października 2021 r., a na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne od dnia 26 lipca 

2021 r. do 15 października 2021 r.,”  

w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Wykaz dokumentów obowiązujących kandydata ubiegającego się o przyjęcie na pierwszy rok 

studiów drugiego stopnia, na kierunek Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne:  

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

2) kopia oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich wraz z suplementem oraz oryginały do poświadczenia kopii; 

3) w przypadku braku suplementu bądź braku informacji w suplemencie o średniej ocen z całości 

studiów złożenie zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej z całości studiów pierwszego stopnia  

lub jednolitych studiów magisterskich wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, 

zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen została obliczona; 

4) jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

5) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, na rachunek bankowy PUZ  

we Włocławku.” 

w § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wykaz dokumentów obowiązujących kandydata cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie  

na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, na kierunek Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne:  

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

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  

wraz z suplementem oraz oryginały do poświadczenia kopii; 

3) w przypadku braku suplementu bądź braku informacji w suplemencie o średniej ocen z całości 

studiów – zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej z całości studiów pierwszego stopnia  



lub jednolitych studiów magisterskich wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, 

zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen została obliczona; 

4) tłumaczenie dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się przyjęcie na studia;  

5) kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 

(oryginał do wglądu); 

6) oświadczenie dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego; 

7) jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie elektroniczne powinno być takie 

samo jak zdjęcie w wersji papierowej dostarczone na uczelnię; 

8) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, na rachunek bankowy PUZ  

we Włocławku. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2021 roku. 

 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


