Załącznik do Uchwały Senatu z dnia 28.06.2021.

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA
W WYŻSZEJ SZKOLE SPORTU WE WROCŁAWIU
NA ROK AKADEMICKI 2022/23
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§1
1. Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Sportu we Wrocławiu,
zwanej dalej ,,uczelnią”, odbywa się na warunkach i w trybie określonym przez Senat, zgodnie
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Wyższej Szkoły Sportu.
2. W uczelni mogą studiować osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które zostały wpisane
na listę kandydatów na studia.
3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia I stopnia oraz studia podyplomowe na
zasadach przyjęć obywateli polskich, warunkiem przyjęcia jest również złożenie dodatkowych
dokumentów.
4. Decyzje administracyjne o przyjęciu cudzoziemca na studia, o odmowie przyjęcia
cudzoziemca na studia lub o umorzeniu postępowania rekrutacyjnego w sprawie cudzoziemca
podejmuje Rektor.
§2
1. Uczelnia prowadzi rekrutację na kierunek Sport, na który uzyskała zgodę ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Studia w uczelni są prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Rekrutację na studia na rok akademicki 2022/23 prowadzi Wydział Sportu.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§3
1. Od kandydatów na studia wymagane są następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
- dokument/y potwierdzający/e zatrudnienie w sporcie i/lub doświadczenie w
sporcie i/lub staż pracy w sporcie (według wytycznych podanych w warunkach
rekrutacji) – może być to oświadczenie kandydata z informacją o jego związku ze
sportem (nie jest to warunek rekrutacyjny, a jedynie informacyjny!)
- 1 zdjęcie (3,5-4,5 cm) zgodnie z wymogami do dowodów osobistych
- podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne

- oświadczenie RODO
- potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
§4
1. Podstawą przyjęcia cudzoziemca na studia w Wyższej Szkole Sportu jest złożenie
wskazanych poniżej dokumentów:
- podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
- równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości kserokopie z oryginałami do wglądu i
odpowiednimi dodatkami:
• legalizacja lub apostille,
• adnotacja (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten
uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie,
w którym dokument został wydany.
- 1 zdjęcie (3,5-4,5 cm) zgodnie z wymogami do dowodów osobistych
- paszport – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
- w przypadku posiadania Karty Polaka – oryginał do wglądu w dniu składania
dokumentów.
- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne
- oświadczenie RODO
- potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
2. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP: wiza lub karta pobytu albo inny
dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP do wglądu.
3. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP: polisa
ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub dokument
potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4. Dodatkowym elementem w procesie rekrutacji jest rozmowa weryfikująca znajomość języka
polskiego.
Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.
§5
1. Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacyjnym uczelni lub przesłać pocztą.
2. Dopuszcza się możliwość rejestracji kandydatów na studia drogą elektroniczną.
3. Termin składania dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na
30.09.2022.
Rozdział 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia

§6
1. Wstęp na studia na kierunek Sport jest wolny .
2. Dziekan Wydziału może wydać decyzję odmowną, gdy dokumenty złożone przez
kandydata na studia nie spełniają wymogów określonych przez uczelnię lub nie są
kompletne.
3. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi na studia odwołanie do Rektora , w terminie
7 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.
4. Rektor, w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania utrzymuje decyzję Dziekana w mocy
lub ją zmienia.
5. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe
§7
1. Szczegółowych informacji o zasadach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/23
udziela biuro rekrutacyjne uczelni.

