Uchwała Nr 133/22
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 109/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz art. 96 ust.
1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Senatu Nr 109/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i
trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 13 i 14 termin „§ 8 ust. 12” zastępuje się każdorazowo terminem „§ 8 ust.
13”,
b) w ust. 28, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Rektor na wniosek dziekana może nie uruchomić cyklu kształcenia z powodu małej liczby
kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dane studia.”;
2) w § 2 ust. 1 po pkt 21 dodaje się punkty 22 i 23 w brzmieniu:
„22) inżynieria biomedyczna (studia wspólne prowadzone z Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach, będą prowadzone pod warunkiem uzyskania przez UJK
pozwolenia Ministra na prowadzenie studiów),
23) zarządzanie biznesowe (studia będą prowadzone pod warunkiem uzyskania pozwolenia
Ministra).”;
3) w § 3:
a) w ust. 3 w pkt 1 w kolumnie tabeli pn. „kierunek” dodaje się na końcu kierunek
„zarządzanie biznesowe”,
b) w ust. 3 w tabeli dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5)

inżynieria
biomedyczna

S = M + nW + 0,1·JP + 0,1·JO
przy czym:
n = 1 przy wskazaniu przez kandydata:
biologii, chemii, fizyki, informatyki

4) w § 6 ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
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„15) zarządzanie biznesowe (studia będą prowadzone pod warunkiem uzyskania pozwolenia
Ministra).”;
5) w załączniku pn. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice
Świętokrzyskiej na rok akademicki 2022/2023:
a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6
Terminy rekrutacji
Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 1 kwietnia 2022 r. do 30 października
2022 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 30 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023
r.”,
b) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku braków w wymaganej dokumentacji u obywatela Ukrainy, którego pobyt
został zalegalizowany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.
z 2022 r., poz. 583), składa on stosowne oświadczenie oraz jest zobowiązany do ich
uzupełnienia w terminie 30 września 2022 r. Ewentualne braki mogą dotyczyć wyłącznie
dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia
prowadzone w języku polskim lub języka angielskiego dla kandydatów na studia prowadzone
w języku angielskim lub tłumaczeń świadectw i dyplomów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt
1.”,
c) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8
Rektor na wniosek dziekana może nie uruchomić cyklu kształcenia z powodu małej liczby
kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dane studia.”;
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity uchwały Senatu Nr 109/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą i stanowiący do niej załącznik.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
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