UCHWAŁA nr 20/2018
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 13/2017 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia
26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy
rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2018/2019 z późn. zm.
Na podstawie art. 169 oraz art. 43 ust. 2, 2a, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) Senat Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
uchwala, co następuje:

§1
1.

W uchwale nr 13/2017 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów
rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok
akademicki 2018/2019, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) W podstawie prawnej zapisy odnośnie ustawy otrzymują brzmienie: „art. 169 oraz art. 43 ust. 2,
5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.
2183 . z późn. zm.)”.
2) W § 2 w ust. 1 pkt 1) ppkt II uchyla się lit.: a), c), d), e), g).
3) W § 2 w ust. 1 pkt 1) ppkt II dodaje się lit. k) w brzmieniu „sport”.
4) W § 2 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) studiów drugiego stopnia na następujące kierunki:
I. studia stacjonarne:
a) architektura,
b) fizjoterapia,
c) kosmetologia,
d) pielęgniarstwo,
e) turystyka i rekreacja,
f) filologia, specjalność filologia angielska;
II. studia niestacjonarne:
a) architektura,
b) fizjoterapia.”
5) W § 4 w ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) jedną aktualną fotografię o wym. 35x45 mm, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy
wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisaną imieniem i nazwiskiem;”.
6) W § 4 w ust. 2 uchyla się pkt 10).
7) W § 5 w ust. 1 wykreśla się słowa: „(do pobrania również poprzez system e-Kandydat)”.
8) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Badania mogą przeprowadzać lekarze posiadający specjalizację medycyny pracy, którzy
wydają kandydatom zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia studiów w PPWSZ w Nowym Targu na kierunkach, na których studenci są
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.”.
9) W § 5 uchyla się ust. 3.
10) W § 7 w ust. 1 pkt 1-10 oraz w ust. 2 wykreśla się słowa: „oceny z egzaminu dojrzałości nie są
brane pod uwagę”.
11) W § 7 w ust. 1 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
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„b) dodatkowy egzamin praktyczny z rysunku odręcznego (oceniany w skali punktowej od 0 do
100, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zdania egzaminu z rysunku wynosi
30). Niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu sprawdzenie predyspozycji
kandydata do podejmowania studiów na kierunku architektura. Tematem egzaminu jest:
„Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył
geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem”.
Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.”.
12) W § 7 w ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:
„11) SPORT
a) dodatkowy egzamin wstępny ze sprawności fizycznej, który obejmuje jedną dyscyplinę
sportową do wyboru przez kandydata lekkoatletykę lub pływanie:
 egzamin z lekkoatletyki składa się z trzech konkurencji: dla kobiet – bieg na 100 m,
pchnięcie kulą (4 kg) i bieg na 800 m; dla mężczyzn – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (6
kg) i bieg na 1500 m. Każda konkurencja oceniana jest w skali punktowej od 0 do 30
punktów. Punkty są sumowane i łącznie kandydat może uzyskać 90 punktów, przy czym
minimalna liczba punktów wymaganych do zdania egzaminu wynosi 30. Niezdanie
egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Kandydat ma
możliwość podejścia do egzaminu tylko jeden raz;
 egzamin z pływania na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Łącznie kandydat może
uzyskać 90 punktów, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zdania
egzaminu wynosi 30. Niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania
rekrutacyjnego. Kandydat ma możliwość podejścia do egzaminu tylko jeden raz.
Kandydaci, którzy przedłożą zaświadczenie wystawione przez Polski Związek Sportowy lub
właściwy Komitet Olimpijski, potwierdzające posiadanie Mistrzowskiej Klasy Sportowej lub I
Klasy Sportowej, zwolnieni będą z egzaminu sprawnościowego. Kandydaci ci otrzymają za
egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania;
b) konkurs świadectw:
„nowa matura": punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych)
spośród pięciu: matematyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny, język polski;
„stara matura": średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen
końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości, lub świadectwa ukończenia szkoły średniej z
dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: matematyka, biologia, chemia, język
obcy nowożytny, język polski.”.
13) W § 8 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunki architektura i sport:
a) legitymujących się „nową maturą”: punkty uzyskane na dodatkowym egzaminie
wstępnym sumuje się z punktami przeliczonymi z egzaminu maturalnego;
b) legitymujących się „starą maturą”: średnia arytmetyczna wyliczona z ocen
końcoworocznych z wybranych przedmiotów jest przeliczana na punkty według poniższej
tabeli:
średnia ocen

Punkty

5,81 – 6,00
5,31 – 5,80
4,81 – 5,30
4,31 – 4,80
3,81 – 4,30
3,31 – 3,80

100
90
80
70
60
50
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2,81 – 3,30
40
2,31 – 2,80
30
2,00 – 2,30
20
Przeliczone punkty sumuje się z punktami z egzaminu wstępnego.”.
14) W § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z
zagranicznego świadectwa na punkty lub średnią ocen, zgodnie z zapisami niniejszej
Uchwały.”.
15) W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„O przyjęciu na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich decyduje Komisja Rekrutacyjna w ramach ustalonego przez Senat PPWSZ w
Nowym Targu planu przyjęć na dany kierunek. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany
kierunek, poziom i formę kształcenia przekracza ustalony plan przyjęć, sporządza się listę
rankingową kandydatów, ustaloną na podstawie sumy punktów lub średniej ocen uzyskanych
podczas postępowania kwalifikacyjnego. Lista rankingowa układana jest wg zasady: pierwszą
pozycję na liście uzyskuje osoba, która ma najwyższą liczbę punktów lub średnią ocen itd. w
kolejności.”.
16) W § 10 uchyla się ust. 3.
17) Wprowadza się nowy § 11 w brzmieniu:
„§ 11
1. Kandydaci niepełnosprawni, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki objęte
dodatkowym egzaminem wstępnym, mogą składać na piśmie wniosek o dostosowanie
warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego do ich szczególnych potrzeb, wynikających
ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności kandydat składa razem z
wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.
3. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, uwzględniającego szczególne potrzeby
kandydata będącego osobą niepełnosprawną, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.”.
18) Dotychczasowe §§ 11-15 otrzymują odpowiednio numery 12-16.
19) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12
1. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor
zarządzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z
przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1608 z późn. zm.).
2. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o której mowa w ust. 1,
uiszczana jest przed złożeniem dokumentów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na
studia, a dowód uiszczenia opłaty dołączany jest przez kandydata do składanych
dokumentów. Opłata nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.
3. Kandydatowi na studia, który zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia przed
terminem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na studia lub nie zostanie przyjęty na
studia z powodu nieuruchomienia kierunku bądź formy studiów, zwracana jest opłata
rekrutacyjna. Pismo o zwrot opłaty wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty należy
złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ w Nowym Targu.”.
20) W § 13 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego w przypadku studiów
pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich: obliczenie punktów lub średniej
arytmetycznej ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości i przeprowadzenie
dodatkowego egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia na kierunki architektura i sport
oraz wpisanie wyników do indywidualnego protokołu kandydata na studia przez członka
Komisji; w przypadku studiów drugiego stopnia: wpisanie średniej ocen z całości studiów
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pierwszego stopnia - z suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub
zaświadczenia - do indywidualnego protokołu kandydata na studia przez członka Komisji;”.
21) W § 14 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„przeprowadzenie dodatkowego egzaminu wstępnego:
 w przypadku rekrutacji na kierunek architektura w dniu 23 lipca 2018 roku,
 w przypadku rekrutacji na kierunek sport w dniu 23 lipca 2018 r. z lekkoatletyki, w dniu 24
lipca 2018 r. z pływania;”.
22) W § 14 w ust. 1 lit. h) dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „Dokumentami wymaganymi od
kandydatów są: oświadczenie o podjęciu studiów, zaświadczenie lekarskie o którym mowa w §
5 ust. 2, dowód potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką;”.
23) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15
1. W przypadku niewykorzystania przez kandydatów ustalonej przez Senat liczby miejsc na
poszczególnych kierunkach studiów na danym poziomie i formie studiów w terminie
rekrutacji podstawowej, o której mowa w § 14, Rektor podejmuje decyzję o
przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na studia.
2. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona dla kandydatów na studia pierwszego
stopnia i jednolite studia magisterskie w okresie od 6 sierpnia do 17 września 2018 r.,
natomiast na studia drugiego stopnia do 12 października 2018 r.
3. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się również w przypadku kandydatów, o których
mowa w § 10 ust. 3 w terminie do 17 września 2018 r.
4. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, stosując odpowiednio
zasady obowiązujące dla rekrutacji podstawowej.”.
2.

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.
§2

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 13/2017 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków,
trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na
rok akademicki 2018/2019, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 21/2017 Senatu PPWSZ
w Nowym Targu z dnia 23 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 31/2017 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z
dnia 29 września 2017 r. oraz zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR
ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw.
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