UCHWAŁA Nr 61/2019
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia
rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
na rok akademicki 2019/2020
Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1669) - uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu,
terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej są podpisywane przez
przewodniczącego.”;
2) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 1. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej przyjmuje kandydatów na studia
w drodze wpisu na listę studentów dokonanego uchwałą komisji.
2. W przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi, wpis na listę studentów
dokonywany jest przez komisję rekrutacyjną jednostki rekrutującej uchwałą komisji, na
podstawie decyzji Rektora lub prorektora właściwego nadzorującego rekrutację na studia
wyższe, który działa z upoważnienia Rektora.”;
3) w § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zakwalifikowany do przyjęcia na studia cudzoziemiec ma obowiązek wskazać adres do
doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej albo wskazać pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w Załączniku nr 1:
a) w § 1 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Jeśli kandydat posiadający tzw. „starą maturę” legitymuje się certyfikatem
znajomości języka obcego oraz na świadectwie dojrzałości kandydata wykazane jest, że
otrzymał z tego tytułu zwolnienie z egzaminu z tego języka w części ustnej, co jest
równoznaczne z otrzymaniem maksymalnej oceny z tego egzaminu w części ustnej,
wówczas ocena ta traktowana jest jak ocena z części egzaminu, która w zasadach
rekrutacji dla kandydatów z tzw. „starą maturą” ma przypisany wyższy przelicznik.”,
b) w § 3 w pkt 11 wyrazy „kierunek lekarski studia I stopnia” zastępuje się wyrazami
„kierunek lekarski jednolite studia magisterskie”,
c) w § 4 w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „socjologia” dodaje się wyrazy „zarządzanie
dziedzictwem kulturowym (o ile poziom studiów zostanie utworzony)”,
d) w § 4 w ust. 2 w pkt 7 po wyrazach „kierunki: administracja” dodaje się wyrazy
„bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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