
N.0001.2.2022                                                 

 

Uchwała Nr 2/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 01 marca 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok 
studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 
2022/2023” 

   
Na podstawie art. 70 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 478 ze zm.)  

 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W załączniku nr 1 do Uchwały nr 22/21 Senatu PUZ we Włocławku z dnia 25 maja 2021 r. w 
sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 

sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we 
Włocławku w roku akademickim 2022/2023”, zmienionej Uchwałą Nr 43/21 Senatu PUZ we 
Włocławku z dnia 19 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:    

1) w § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Kandydat na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku powinien 

posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a 

następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.  

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z 

komputera, która polega przede wszystkim na obsłudze: 

- przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox), 

- urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowania podania, 

- programowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).” 

Kandydat na studia powinien posiadać także kompetencje cyfrowe w zakresie 

wykorzystania podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu 

MS Office oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej.   

Po rozpoczęciu procesu kształcenia, Uczelnia zapewnia szkolenia w powyższym 

zakresie w ramach przedmiotu „technologia informacyjna” lub szkoleń dedykowanych. 

 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§4. 

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata  do rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia  i jednolite studia magisterskie w PUZ we Włocławku jest: 

1) dokonanie obowiązkowej elektronicznej rejestracji przez stronę internetową 

PUZ we Włocławku oraz 



2) złożenie w Biurze Rekrutacyjnym następujących dokumentów: 

a) formularz podania o przyjęcie na studia wg ustalonego wzoru; 

b) kopia oraz oryginał do poświadczenia kopii: 

- świadectwa  dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo, 

- świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za 

dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie  

z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo, 

- świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo, 

- świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie  

z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia albo, 

- świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu 

świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 

marca 2015 r., 

c)  jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna 

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

d) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunek bankowy 

PUZ we Włocławku, 

e) zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak 

przeciwwskazań do studiowania na kierunku studiów – dotyczy kandydatów na 

kierunek pielęgniarstwo, 

f) kopia i oryginał do poświadczenia kopii dyplomu ukończenia: 

- pięcioletniego liceum medycznego lub, 

- dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie 

pielęgniarki lub, 

- dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej  

w zawodzie pielęgniarki lub, 

- trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie 

pielęgniarki, 

g)  kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 

h)  przebieg pracy zawodowej pielęgniarki. 



Dokumenty wymagane w podpunktach od f) do h) dotyczą kandydatów na kierunek 

pielęgniarstwo, studia pomostowe niestacjonarne w przypadku rozpoczęcia rekrutacji. 

2. W przypadku braku możliwości samodzielnego skorzystania przez kandydata z 

elektronicznej rejestracji przez stronę internetową PUZ, Uczelnia umożliwia 

skorzystanie z ogólnodostępnych komputerów znajdujących się na jej terenie, a także 

oferuje w tym zakresie pomoc ze strony pracownika Biura rekrutacyjnego 

odpowiedzialnego za proces rekrutacji kandydatów.  

3.  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w PUZ we Włocławku zobowiązana jest do 

wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Opłata nie podlega 

zwrotowi. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, 

które nie ukończyły 25 lat oraz osoby posiadające orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności.” 

 

3)  § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§8.  

1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów. 

2. Do rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek pielęgniarstwo uprawnione są osoby 

posiadające tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa. 

3. Do rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek menedżerskie studia finansowo-

prawne dopuszcza się osobę posiadającą co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, 

uzyskane w wyniku kształcenia na kierunkach z dziedziny nauk społecznych w ramach 

dyscyplin: 

- ekonomia i finanse, 

- nauki o zarządzaniu i jakości, 

- nauki prawne, 

- nauki o polityce i administracji. 

4. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek menedżerskie studia 

finansowo-prawne, gdy ukończony  kierunek nie jest przypisany do dyscyplin określonych 

w ust. 3, Komisja Rekrutacyjna dokona analizy efektów uczenia się zawartych w 

suplemencie do dyplomu kandydata na studia w celu określenia ich  zgodności  z efektami 

uczenia się wymaganymi do rozpoczęcia kształcenia na kierunku menedżerskie studia 

finansowo-prawne. Pozytywny wynik dokonanej weryfikacji będzie uprawniał do wzięcia 

udziału w kolejnym etapie rekrutacji. 



5. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek menedżerskie studia 

finansowo-prawne, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów konieczne jest 

posiadanie przez kandydatów  wiedzy i umiejętności w wymiarze określonym minimalną 

liczbą punktów ECTS w zakresie zagadnień, które będą rozszerzane podczas kształcenia na 

kierunku studiów drugiego stopnia. Do zagadnień tych należą: finanse przedsiębiorstw - 3 

pkt. ECTS; finanse publiczne – 3 pkt. ECTS, sprawozdawczość finansowa - 2 pkt. ECTS; 

rachunkowość - 2 pkt. ECTS; ekonomia - 3 pkt. ECTS; zarządzanie- 3 pkt. ECTS; prawo - 

2 pkt. ECTS. 

6. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek menedżerskie studia 

finansowo-prawne, dopuszcza się przyjęcie absolwentów z  różnicą wyrażoną w punktach 

ECTS na podstawie niżej wymienionych kryteriów: 

1) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse – 

różnica w obszarze dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości – 3 pkt ECTS; nauki 

prawne – 2 pkt ECTS; 

2) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i 

jakości – różnica w obszarze dyscyplin: ekonomia i finanse – 7 pkt. ECTS; nauki 

prawne – 2 pkt. ECTS; 

3) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne – różnica 

w obszarze dyscyplin: ekonomia i finanse – 7 pkt. ECTS; nauki o zarządzaniu i jakości 

– 3 pkt. ECTS; 

4) absolwenci kierunku z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i 

administracji – różnica w obszarze dyscyplin: ekonomia i finanse – 7 pkt. ECTS; nauki 

o zarządzaniu i jakości – 3 pkt. ECTS; nauki prawne – 2 pkt. ECTS. 

7. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek menedżerskie studia 

finansowo-prawne, absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunku finanse i rachunkowość 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku   będą uprawnieni do wzięcia udziału w 

rekrutacji bez określania różnic wyrażonych w punktach ECTS na podstawie kryteriów 

wymienionych w ust. 6. 

8. Podstawą zakwalifikowania na studia drugiego stopnia jest ocena z dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, średnia ocen uzyskana z całości studiów 

pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

9. W rekrutacji kandydat otrzymuje punkty za ocenę z dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wg następującej zasady: 

 



 

Ocena na dyplomie ukończenia 

studiów 

Punkty 

Bardzo dobry 100 

Dobry plus 90 

Dobry 80 

Dostateczny plus 70 

Dostateczny 60 

10. W przypadku kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów pod uwagę bierze 

się średnią ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich. 

11. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji na studia drugiego stopnia w PUZ 

we Włocławku  jest: 

1) dokonanie obowiązkowej elektronicznej rejestracji przez stronę internetową 

PUZ we Włocławku, 

2) złożenie w Biurze Rekrutacyjnym następujących dokumentów: 

a) formularz podania o przyjęcie na studia wg ustalonego wzoru; 

b) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  lub jednolitych 

studiów magisterskich wraz z suplementem oraz oryginałem do 

poświadczenia kopii (w przypadku braku suplementu bądź braku informacji 

w suplemencie o średniej ocen z całości studiów  złożenie zaświadczenia o 

średniej ocen uzyskanej z całości studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył 

studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen 

została obliczona); 

c) jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna  

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

d) zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające 

brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku studiów – dotyczy 

kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, 

e) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia 

na rachunek bankowy PUZ we Włocławku. 



12. W przypadku braku możliwości samodzielnego skorzystania przez kandydata z 

elektronicznej rejestracji przez stronę internetową PUZ, Uczelnia umożliwia 

skorzystanie z ogólnodostępnych komputerów znajdujących się na jej terenie, a także 

oferuje w tym zakresie pomoc ze strony pracownika Biura rekrutacyjnego 

odpowiedzialnego za proces rekrutacji kandydatów.  

13. Do trybu przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące trybu przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite 

studia magisterskie.” 

§ 2. 
 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów. 
 

 

§ 3.  
 

Ustala się tekst jednolity załącznika nr 1 do Uchwały ustalającej „Warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów 
w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”, w 

brzmieniu określonym niniejszą uchwałą. 
  

 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 

 

 
 

           

            

Przewodniczący 

                                                                                       Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 
                                                                                                           we Włocławku 

 

 

                                                                                                   dr Robert Musiałkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


