Uchwała Nr 97/21
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 737) 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. 2021 r., poz. 478 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Senatu Nr 370/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej w
systemie internetowej rejestracji kandydatów (zw. dalej także systemem rekrutacyjnym lub
systemem) dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Uczelni (www.tu.kielce.pl).”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, informacja o spełnieniu kryteriów
kwalifikacyjnych jest przekazywana kandydatowi za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.
Listy osób spełniających kryteria wydziałowe komisje rekrutacyjne podają do wiadomości
poprzez wywieszenie w ogólnodostępnych miejscach na terenie Uczelni.”,
c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna publikuje informację o wpisie na listę studentów na
osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.
Wpis na listę studentów następuje po dostarczeniu przez kandydata wymaganych dokumentów,
o których mowa w § 8 ust. 12:
1) w postaci elektronicznej na studia I stopnia;
2) w postaci papierowej na studia II stopnia.”,
d) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Niedoręczenie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 12 w postaci papierowej przez
osobę wpisaną na listę studentów I stopnia jest równoznaczne z niepodjęciem przez nią studiów
i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.”,
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e) w ust. 25 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„25. Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 24 maja 2021 r. do 30 października
2021 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 31 stycznia 2022 r. do 9 kwietnia 2022
r.”,
f) po ust. 25 dodaje się ust. 25a w brzmieniu:
„25a. Po terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze, rekrutacja jest
prowadzona w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku, na pisemny
wniosek kandydata skierowany do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.”,
g) ust. 31 otrzymuje brzmienie:
„31. Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje w ramach tego
samego poziomu studiów.”;
2) w § 8:
a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany, dopuszczalne jest
złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych oraz uzyskanym tytule zawodowym.
Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w dziekanacie
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego uzyskania, pod rygorem skreślenia z listy
studentów.”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Kandydaci na studia pierwszego stopnia przesyłają w postaci elektronicznej (skany) za
pośrednictwem systemu rekrutacyjnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji
kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości oraz wydruk pobranej z systemu i własnoręcznie
podpisanej ankiety osobowej ze zdjęciem”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
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