UCHWAŁA nr 36/2018
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU
z dnia 28 września 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, 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 § 1 zapisy dotyczące Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują
brzmienie: „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1125)”.
2) W § 2 w ust. 1 pkt 1) ppkt I dodaje się lit. l) w brzmieniu „bezpieczeństwo narodowe”.
3) W § 2 w ust. 1 pkt 1) ppkt I dodaje się lit. m) w brzmieniu „praca socjalna”.
4) W § 4 w ust. 3 uchyla się pkt 2).
5) W § 7 w ust. 1 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
„12) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
konkurs świadectw:
„nowa matura": punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych)
spośród ośmiu: matematyka, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie;
„stara matura": średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen
końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z
dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród ośmiu: matematyka, biologia, chemia, fizyka,
język obcy nowożytny, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;”.
5) W § 7 w ust. 1 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:
„13) PRACA SOCJALNA
konkurs świadectw:
„nowa matura": punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych)
spośród dziewięciu: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia,
historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
„stara matura": średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen
końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z
dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród ośmiu: język polski, język obcy nowożytny,
biologia, chemia, fizyka, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;”.
6) W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1

„W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
legitymujących się „starą maturą”, z wyjątkiem kandydatów na kierunek pielęgniarstwo,
średnią arytmetyczną ocen końcoworocznych wylicza się dla każdego kierunku w następujący
sposób: suma ocen uzyskanych z dwóch przedmiotów końcoworocznych, o których mowa w §
7 ust. 1 pkt 1-6, 8-10, 12-13 i ust. 2 - „stara matura” odpowiednio dla danego kierunku,
podzielona przez liczbę 2.”.
7) W § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Ustala się terminy postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjmowania na studia pierwszego
stopnia na kierunek pielęgniarstwo w formie stacjonarnej na semestr letni:
a) rejestracja on-line w systemie internetowej rejestracji kandydatów od 19 listopada 2018 r.
do 25 stycznia 2019 r.;
b) złożenie wymaganych dokumentów, wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 od 19 listopada 2018 r.
do 25 stycznia 2019 r.”.
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., Uchwałą nr 20/2018 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 25 maja 2018 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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