Uchwała Senatu nr 3/2014
Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu
z dnia 15 kwietnia 2014r.
w sprawie warunków rekrutacji na kierunku: zarządzanie (management), pedagogika
i filologia na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) Senat PWSB uchwala, co następuje:

§1
Rekrutacja obejmuje kierunek:
- zarządzanie w ramach specjalności: zarządzanie w biznesie (studia w języku wykładowym
polskim i angielskim) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
- pedagogika w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
- filologia w ramach specjalności: filologia angielska w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§2
I. Warunki przyjęcia na studia:
1. Rejestracja kandydata poprzez stronę internetową Uczelni
2. Złożenie kompletu dokumentów, tj.:
- świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis;
- podania wraz z ankietą osobową;
- 4 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
- kserokopię dowodu osobistego.
3. Uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie określonej Zarządzeniem Kanclerza Uczelni.
4. Przeprowadzenie prze Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na studia.
5. Zasady rekrutacji na specjalność filologia angielska:
a) kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń;
b) ze względu na wymagania odnośnie znajomości języka angielskiego podstawą kwalifikacyjną do
przyjęcia jest egzamin wstępny, mający formę pisemną;
c) na przyjęcie bez egzaminów wstępnych liczyć mogą osoby, które:
- zdały pozytywnie egzamin na filologię angielską wszystkich uniwersytetów w kraju, ale

z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte (przedłożenie dokumentu potwierdzającego zdanie
egzaminu);
- przystąpiły do nowej matury z języka angielskiego - kwalifikacja w trybie konkursu świadectw
(minimum 50% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym);
- dla osób posiadających starą maturę z języka angielskiego przewiduje się rozmowę
kwalifikacyjną w języku angielskim i konkurs świadectw (preferowane osoby posiadające
ocenę minimum dobrą z matury z języka angielskiego);
- zdały maturę międzynarodową;
- są finalistami i laureatami olimpiad z języka angielskiego;
- posiadają certyfikat FCE, CAE lub CPE;
- zdały egzamin TOEFL na poziomie minimum 500 punktów.
6. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na I rok studiów zobowiązani są złożyć

następujące

dokumenty:
- zalegalizowane albo opatrzone apostille zagraniczne świadectwo;
- tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy
przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego
w państwie, w którym został wydany dokument;
- zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim
świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji

świadectw

szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą;
- zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku;
- kopia paszportu;
- aktualna wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP;
- podanie wraz z ankietą osobową;
- 4 aktualne fotografie.
7. Uczelnia umożliwiając podjęcie studiów osobom niepełnosprawnym nie wymaga przedłożenia
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydatów na studia.
Dział rekrutacji będzie odpowiadał za podjęcie kontaktu z kandydatami niepełnosprawnymi celem
udzielania porad i zapewnienia im odpowiednich warunków podczas rekrutacji oraz pomocy
w rejestracji internetowej.

II. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się dnia 01.05.2015 roku i trwa do wypełnienia limitu
miejsc tj.:

III Limit miejsc
1. Kierunek: zarządzanie
Specjalność: zarządzanie w biznesie
a) dla studiów stacjonarnych – 300 osób
b) dla studiów niestacjonarnych – 600 osób

2. Kierunek: pedagogika
a) dla studiów stacjonarnych – 200 osób
b) dla studiów niestacjonarnych – 400 osób

3. Kierunek: filologia
Specjalność: filologia angielska
a) dla studiów stacjonarnych – 200 osób
b) dla studiów niestacjonarnych – 400 osób

§3
1. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Od decyzji j Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Działu Rekrutacji.
§4
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.
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