Uchwała Nr 353/20
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie art. 79 ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 85 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, ustalone na
pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na kierunku transport, studia
pierwszego i drugiego stopnia, forma stacjonarna i niestacjonarna.
§ 2. W uchwale Senatu Nr 206/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna publikuje informację o wpisie na listę studentów na
osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK. Wpis na listę studentów
następuje po dostarczeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, o których mowa
w § 8 ust. 12 w postaci elektronicznej (skanów). Niedoręczenie dokumentów, o których mowa
w § 8 ust. 13 w postaci papierowej jest równoznaczne z niepodjęciem studiów i stanowi
podstawę do skreślenia z listy studentów.”
b) ust. 25 otrzymuje brzmienie:
„25. Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 25 maja 2020 r. do 9 października
2020 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 1 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.
Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 ustalony zostanie
zarządzeniem Rektora. Po upływie terminu zakończenia rekrutacji decyzje w sprawach
dotyczących przywrócenia lub przedłużenia terminów postępowania rekrutacyjnego
podejmuje Rektor lub upoważniony Prorektor po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji
rekrutacyjnej.”;
c) w ust. 26 na końcu dodaje się zdanie:
„Decyzję o nieuruchomieniu zakresu studiów na danym kierunku podejmuje Dziekan.”;
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2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) inżynieria środków transportu,”,
b) w ust. 1 po pkt 18 dodaje się punkty 19-21 w brzmieniu:
„19) informatyka przemysłowa,
20) elektromobilność,
21) teleinformatyka*;
*Rozpoczęcie prowadzenia studiów na kierunku nastąpi pod warunkiem uzyskania pozwolenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ich utworzenie”;

c) w ust. 1a skreśla się pkt 6;
d) skreśla się ust. 3;
3) w § 3:
a) w ust. 4 wykaz kierunków otrzymuje brzmienie:
„automatyka i robotyka
informatyka przemysłowa
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria środków transportu
mechanika i budowa maszyn
wzornictwo przemysłowe”;
b) w ust. 5, w tabeli w wierszu drugim, wykaz kierunków otrzymuje brzmienie:
„automatyka i elektrotechnika przemysłowa
budownictwo
elektromobilność
elektrotechnika
energetyka
informatyka
teleinformatyka”,
c) w ust. 8 słowa „zdających „Starą Maturę”” zastępuje się słowami
„legitymujących się „Starą Maturą””,
d) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Wysokość progów punktowych kwalifikujących na studia na poszczególnych kierunkach
ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna, a zatwierdza Prorektor ds. Studenckich
i Dydaktyki.”;
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4) w § 5 ust. 2 kierunek „transport” zastępuje się kierunkiem „inżynieria środków
transportu”;
5) w § 6 ust. 1:
a) skreśla się pkt 8,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) inżynieria środków transportu”,
c) po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) informatyka przemysłowa”;
6) w § 7 ust. 1 kierunek „transport” zastępuje się kierunkiem „inżynieria środków
transportu”;
7) w § 8:
a) skreśla się ust. 6;
b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 - 13 w brzmieniu:
„11. Kandydat składa: oświadczenie w sprawie zaległości finansowych (§ 1 ust. 12)
i oświadczenie o ukończonym kierunku studiów (§ 1 ust. 31) oraz może złożyć oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku.”;
12. Kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości (kandydaci na studia pierwszego stopnia),
kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów (kandydaci na studia drugiego stopnia),
wydrukowaną z systemu IRK i podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem, kandydat przesyła
komisji w postaci elektronicznej (skany) za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
13. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie należy złożyć w postaci papierowej
w terminie określonym w harmonogramie do właściwej komisji rekrutacyjnej.”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

Prof. Wiesław Trąmpczyński
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