UCHWAŁA nr 39/2018
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 21/2018 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia
25 maja 2018 r. ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym
prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym
Targu na rok akademicki 2019/2020
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 21/2018 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 25 maja 2018 r. ustalenia
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze
elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok
akademicki 2019/2020 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 dla kierunku architektura, studia drugiego stopnia usuwa się formę studiów
niestacjonarne.
3) W § 2 w ust. 1 dodaje się kierunek studiów „bezpieczeństwo narodowe”, poziom kształcenia
„studia pierwszego stopnia”, forma studiów „stacjonarne”.
4) W § 2 w ust. 1 dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia
usuwa się formę studiów niestacjonarne.
5) W § 2 w ust. 1 usuwa się kierunek studiów filologia polska, studia pierwszego stopnia w formie
stacjonarnej.
6) W § 2 w ust. 1 dla kierunku fizjoterapia, jednolite studia magisterskie usuwa się formę studiów
niestacjonarne.
7) W § 2 w ust. 1 usuwa się kierunek studiów inżynieria środowiska, studia pierwszego stopnia w
formie stacjonarnej.
8) W § 2 w ust. 1 dla kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia usuwa się formę studiów
niestacjonarne „pomostowe”.
9) W § 2 w ust. 1 dodaje się kierunek studiów „praca socjalna”, poziom kształcenia „studia
pierwszego stopnia”, forma studiów „stacjonarne”.
10) W § 2 w ust. 1 dla kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia usuwa się formę
studiów niestacjonarne.
11) W § 4 w ust. 2 uchyla się pkt 11).
12) W § 4 w ust. 3 uchyla się pkt 2).
13) W § 8 w ust. 1 dodaje się kierunki studiów: bezpieczeństwo narodowe oraz praca socjalna w
brzmieniu:
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14) W § 8 w ust. 1 usuwa się kierunki studiów: filologia polska oraz inżynieria środowiska.
15) W § 8 w ust. 1 dla kierunku studiów pielęgniarstwo usuwa się zapis: „W przypadku ubiegania
się o przyjęcie na niestacjonarne „pomostowe” studia pielęgniarstwa – warunkiem przyjęcia na
studia jest ukończenie szkoły medycznej średniej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie
pielęgniarki”.
16) W § 8 ust. 1 dla kierunku studiów sport usuwa się zapis:
„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.”
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17) W § 9 ust. 3 wyrażenie „na studia pierwszego stopnia na kierunki architektura i sport”
otrzymuje brzmienie „na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura”.
18) W § 13 ust. 4 lit. b) wyrażenie „egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia na kierunki
architektura i sport” otrzymuje brzmienie „egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia
na kierunek architektura”.
19) W § 14 ust. 1 lit. d) usuwa się zapis: „w przypadku rekrutacji na kierunek sport w dniu 29 lipca
2019 r. z lekkoatletyki, w dniu 30 lipca 2019 r. z pływania;”.
2.

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

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 21/2018 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2019/2020,
uwzględniający 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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