
  

 

N.021.8.2022   

 

Zarządzenie Nr 28/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite 

studia magisterskie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie § 9 pkt 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 22/21 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku z dnia 25 maja 2021 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 2022/2023” zmienionej Uchwałą Nr 2/22 Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 01 marca 2022 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 2022/2023” oraz § 2 ust. 2 

pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się wzór podania o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023, stanowiący załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Ustala się wzór podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku w roku akademickim 2022/2023, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Ustala się wzór podania o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023, dla kandydata 

cudzoziemca, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

§ 4 

Ustala się wzór podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku w roku akademickim 2022/2023, dla kandydata cudzoziemca, stanowiący załącznik Nr 4  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2022 roku. 

 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 
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