
 

PISMO OKÓLNE 4/2018 
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie 

z dnia 25.05.2018 r. 
 

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 

w r. ak. 2019/2020 
 

Podaję do wiadomości treść Uchwały Nr 68/2017/2018 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 25.05.2018 roku. 

 

 

§ 1 

 

Senat ustala warunki i tryb rekrutacji na studia w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2019/2020: 

 

 
I. ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

       

1. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie ustala warunki i tryb przyjmowania na studia dla  

     kierunków i specjalności: 
 

a) kierunek architektura,  
 

b) kierunek finanse i rachunkowość,  
 

c) kierunek informatyka,  
     

d) kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, 
 

e) kierunek filologia 

    specjalność filologia angielska, 
 

f) kierunek filologia  

    specjalność filologia germańska,  
  

g) kierunek dietetyka, 
 

h) kierunek kosmetologia, 
 

i) kierunek pielęgniarstwo, 
 

j) kierunek ratownictwo medyczne, 
 

k) kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, 
 

l) kierunek jazz i muzyka estradowa,  
 

ł) kierunek jazz i muzyka estradowa 

   specjalność realizacja dźwięku,  
 

m) kierunek jazz i muzyka estradowa 

     specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej,  
 

n) kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 

1.1.  Na studiach stacjonarnych 
 

1.1.1. Dla kandydatów na kierunki i specjalności wymienione pkt. 1 a, b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n), 

przewiduje się konkurs świadectw. 

1.1.2. Dla kierunku wymienionego w pkt. 1 l), ł), m) przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania 

kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw, zarówno dla kandydatów zdających 

maturę wg nowych zasad, jak i dla kandydatów zdających maturę wg starych zasad. Warunkiem dopuszczenia 

do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. 

 

1.2.  Na studiach niestacjonarnych  
 

1.2.1. Dla kandydatów na kierunki i specjalności wymienione pkt.1 a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), n), 

przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 



 
1.2.2. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest 

miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów, o którym mowa w pkt. 7. 

1.2.3. Dla kierunku wymienionego w pkt.1 l), ł), m) przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikowania 

kandydatów, składający się z egzaminu wstępnego i konkursu świadectw, zarówno dla kandydatów zdających 

maturę wg nowych zasad, jak i dla kandydatów zdających maturę wg starych zasad. Warunkiem dopuszczenia 

do drugiego stopnia kwalifikacji jest zdany egzamin wstępny. 

 

1.3.  Na studiach niestacjonarnych pomostowych na kierunku pielęgniarstwo 
 

1.3.1. Kandydaci na studia na kierunku pielęgniarstwo - studia pomostowe muszą posiadać dyplom ukończenia 

liceum medycznego, medycznego studium zawodowego lub dyplom ukończenia pomaturalnej szkoły na kierunku 

pielęgniarstwo.  

1.3.2. Rekrutację kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe przeprowadza się na podstawie 

konkursu świadectw dojrzałości, o którym mowa w pkt. 7.  

1.3.3. W przypadku braku możliwości wyłonienia w konkursie świadectw dojrzałości liczby kandydatów 

zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się dwa kryteria dodatkowe. 

1.3.4. Pierwszym kryterium dodatkowym jest ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego. 

1.3.5. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów, zgodnej z limitem przyjęć, 

stosuje się drugie kryterium dodatkowe. 

1.3.6. Drugim kryterium dodatkowym jest średnia arytmetyczna liczona do dwóch miejsc po przecinku  

ze wszystkich ocen wykazanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 

1.3.7. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów, zgodnej z limitem przyjęć, 

instytutowa komisja rekrutacyjna ustala kolejne kryteria dodatkowe. 

1.3.8. Liczbę miejsc na poszczególne typy ścieżek kształcenia ustala instytutowa komisja rekrutacyjna 

przyjmując zasadę, że uruchomienie danego typu ścieżki kształcenia następuje wówczas, gdy liczba kandydatów 

kwalifikowanych do tego typu ścieżki kształcenia będzie większa bądź równa 9.  

1.3.9. Dopuszcza się uruchomienie danego typu ścieżki kształcenia przy mniejszej liczbie kandydatów,  

niż określona w ust. 9, w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć. 
 

1.4. W przypadku naboru na kierunek, dla którego stosuje się zasady opisane w pkt. 1.1.2 oraz 1.2.3, punktację 

umiejscawiającą kandydata w rankingu należy ustalić zgodnie ze wzorem: 
 

W= 0,75
 x 

E + 0,25 
x
 S 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  
 

W – punktacja umiejscawiająca kandydata w rankingu, 

E – punktacja uzyskana z egzaminu wstępnego,  

S – punktacja uzyskana ze świadectwa dojrzałości. 
 

2. Rektor w drodze zarządzenia powołuje: instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR) oraz uczelnianą komisję 

rekrutacyjną (UKR).  
 

3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmują instytutowe komisje rekrutacyjne, odpowiednie dla kierunku. 

 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 

5. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne podane zostaną do wiadomości po uchwaleniu przez 

Senat PWSZ w Nysie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2019/2020. 
 

6. Zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego 
 

6.1. Egzaminy przeprowadzane są w taki sposób, żeby egzaminator nie znał nazwiska osoby egzaminowanej. 
 

6.2. Egzaminy wstępne stanowią pierwszy etap kwalifikacji kandydatów na studia w przypadku kandydatów  

na kierunek wymieniony w pkt.1 l), ł), m). 
 

6.3. Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa jest sprawdzianem, którego celem jest 

zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym 

kierunku. Egzamin składa się z dwóch części: 

- praktycznej, polegającej na wykonaniu programu instrumentalnego lub wokalnego, 

- ustnej, mającej na celu zbadanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu. 

Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 200 punktów za każdy z elementów egzaminu. Wynik uzyskany 

za egzamin wstępny jest średnią arytmetyczną punktów z obu elementów uzyskanych przez kandydata.  

Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 150 punktów. 

 

6.4. Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa specjalność realizacja dźwięku jest 

sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie 

przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin wstępny jest egzaminem ustnym. Będzie 

składał się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa, 

kształcenia słuchu oraz analizy akustycznej wybranych przykładów muzycznych. 



 
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 200 punktów.  

Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 150 punktów. 

 

6.5. Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa specjalność edukacja artystyczna w jazzie  

i muzyce estradowej jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz 

potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin składa się z dwóch części: 

- praktycznej, polegającej na wykonaniu dowolnego programu instrumentalnego lub wokalnego o zróżnicowanym  

  charakterze. Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych. 

- ustnej, mającej na celu zbadanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu. 

Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 200 punktów za każdy z elementów egzaminu. Wynik uzyskany 

za egzamin wstępny jest średnią arytmetyczną punktów z obu elementów uzyskanych przez kandydata.  

Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 150 punktów. 

 

7. Zasady przeprowadzania konkursu świadectw  
 

7.1. Zasady niniejsze dotyczą kandydatów na kierunki i specjalności studiów w PWSZ w Nysie. 
 

7.2. W przypadku kandydatów na kierunki i specjalności wymienione w pkt. 1 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 

l), ł), m), n), zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty zdawane  

na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał 

co najmniej 30% punktów.  

Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.  
 

7.3. W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad, do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich 

przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą 

kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu. 
 

7.4. Ustala się następujący algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking 

kandydatów: 
 

a) dla świadectw, gdzie występują jedynie oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są  

     na punkty zgodnie z tabelą: 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2)  30      

dostateczna (3)  75  dostateczna (3)  75  

dobra (4)  120  dobra (4)  140  

bardzo dobra (5)  165  bardzo dobra (5)  200  

celująca (6)  200     
 

b) dla świadectw, gdzie występuje ocenianie punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów  

    uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady: 

dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt,  

dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty, 

c) dla kandydatów zdających egzamin maturalny przed rokiem 2007, do obliczeń bierze się wynik egzaminu  

    z poziomu dającego kandydatowi większą liczbę punktów, 

d) dla kandydatów zdających egzamin maturalny w roku 2007, do obliczeń bierze się wynik egzaminu  

     ze zdawanego poziomu,  

e) wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych  

     z poszczególnych przedmiotów. 
 

7.5. W przypadku kandydatów z dyplomem IB International Baccalaureat, wydanym przez organizację 

International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty 

wykazane na egzaminie. Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym  

w czasie rekrutacji rankingu. 
 

Ustala się następujący sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach 

programu Matury Międzynarodowej  
 

Poziom SL Punkty Poziom HL Punkty 

7 100 7 200 

6 86 6 170 

5 72 5 140 

4 58 4 110 

3 44 3 80 

2 30 2 60 

1 0 1 30 



 
 

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych  

z poszczególnych przedmiotów. 
 

8. Decyzje o przyjęciu na studia podejmują instytutowe komisje rekrutacyjne, które sporządzają listy 

kandydatów przyjętych na studia. O kolejności na liście, stanowiącej ranking kandydatów, decyduje liczba 

punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 
II. ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 
 

1. Senat PWSZ w Nysie ustala warunki i tryb przyjmowania na studia dla kierunków: 
 

a) kierunek pielęgniarstwo, 

b)  kierunek architektura, 

c)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, 

d)  kierunek jazz i muzyka estradowa, 

      specjalności: wokalistyka i instrumentalistyka jazzowa, 

e) kierunek jazz i muzyka estradowa,  

     specjalność realizacja dźwięku,  

f) kierunek jazz i muzyka estradowa, 

     specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej,  

g) kierunek kosmetologia, 

h)  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji.  

 

1.1. Na studiach stacjonarnych 
 

1.1.1. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punkcie 1a) przewiduje się kwalifikację na podstawie średniej 

ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia. Średnia ocen zaokrąglona zostaje do dwóch 

miejsc po przecinku. Na tej podstawie, z zastrzeżeniem pkt 1.1.7., tworzy się listę rankingową. 

1.1.2. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punkcie 1b) przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny 

ukończenia studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie, z zastrzeżeniem pkt 1.1.8., tworzy się listę 

rankingową. 

1.1.3. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punkcie 1c) przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Na tej podstawie,  

z zastrzeżeniem pkt 1.1.8., tworzy się listę rankingową. 

1.1.4. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punktach 1d), e), f) przewiduje się dwustopniowy tryb 

kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu 

dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji 

jest zdany egzamin praktyczny. 

1.1.5. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punkcie 1g) przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny 

ukończenia studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie, z zastrzeżeniem pkt 1.1.8., tworzy się listę 

rankingową. 

1.1.6. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punkcie 1h) przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Na tej podstawie,  

z zastrzeżeniem pkt 1.1.8., tworzy się listę rankingową. 

1.1.7. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć na kierunek 

wymieniony w punkcie 1a), stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest ocena z egzaminu dyplomowego. 

1.1.8. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć na kierunki 

wymienione w punktach 1b), c), g) i h) stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych  

w ciągu całego toku studiów. 

 

1.2. Na studiach niestacjonarnych 
 

1.2.1. Dla kandydatów na kierunki wymienione w punktach 1a), b), c), g) i h) przewiduje się przyjęcia 

kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 

1.2.2. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest 

miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów, o którym mowa w pkt. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6. 

1.2.3. Dla kandydatów na kierunek wymieniony w punkcie 1d), e), f) przewiduje się dwustopniowy tryb 

kwalifikowania kandydatów, składający się z egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu 

dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. Warunkiem dopuszczenia do drugiego stopnia kwalifikacji 

jest zdany egzamin praktyczny. 

 



 
1.3. W przypadku naboru na kierunek, dla którego stosuje się zasady opisane w pkt. 1.1.4 oraz 1.2.3, punktację 

umiejscawiającą kandydata w rankingu należy ustalić zgodnie ze wzorem: 
 

W= 0,5
 x 

E + 0,25 
x
 R + 0,25 

x 
D 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  
 

W– punktacja umiejscawiająca kandydata w rankingu, 

E – punktacja uzyskana z egzaminu praktycznego,  

R – punktacja uzyskana z rozmowy kwalifikacyjnej, 

D – punktacja uzyskana za dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

2. Kandydaci na studia drugiego stopnia: 

a) na kierunku pielęgniarstwo muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo, 

b) na kierunku architektura muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta, 

c) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku 

innym niż bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnym z dziedziny nauk społecznych, będą zobowiązane  

do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia 

z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic 

programowych i termin ich zaliczenia ustala dyrektor instytutu, 

d) na kierunku jazz i muzyka estradowa muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  

w zakresie sztuk muzycznych. Osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie sztuk muzycznych na kierunku 

innym niż jazz i muzyka estradowa lub edukacja artystyczna, będą zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów 

różnic programowych, wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, 

określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia 

ustala dyrektor instytutu.  

e) na kierunku kosmetologia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 

kosmetologia, 

f) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków technicznych. 
 

3. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje instytutowa komisja rekrutacyjna powołana przez Rektora. 
 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

 

5. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia podane zostaną do wiadomości  

po uchwaleniu przez Senat PWSZ w Nysie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku 

akademickim 2019/2020. 

 

6.  Zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego. 
 

6.1. Egzamin przeprowadzany są w taki sposób, żeby egzaminator nie znał nazwiska osoby egzaminowanej. 
 

6.2. Egzamin wstępny stanowi pierwszy etap kwalifikacji kandydatów na studia w przypadku kandydatów  

na kierunek wymieniony w pkt 1 d), e), f). 
 

6.3. Egzamin praktyczny dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa, specjalności: wokalistyka  

i instrumentalistyka jazzowa jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji 

muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Egzamin składa się  

z części praktycznej, polegającej na wykonaniu dwóch utworów jazzowych z improwizacją. 

Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów. 

Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów. 

 

6.4. Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa specjalność realizacja dźwięku jest 

sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie 

przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin wstępny jest egzaminem ustnym. Egzamin jest 

sprawdzianem wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa, kształcenia słuchu oraz analizy akustycznej 

wybranych przykładów muzycznych. 

Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów.  

Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów. 

 

6.5. Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa specjalność edukacja artystyczna w jazzie  

i muzyce estradowej jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz 

potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin składa się z dwóch części: 

- praktycznej, polegającej na wykonaniu dowolnego programu instrumentalnego lub wokalnego o zróżnicowanym  

  charakterze. Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych. 

- ustnej, mającej na celu zbadanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu. 



 
Komisja oceniająca ma do dyspozycji od 0 do 50 punktów za każdy z elementów egzaminu. Wynik uzyskany  

za egzamin wstępny jest średnią arytmetyczną punktów z obu elementów uzyskanych przez kandydata.  

Egzamin uważa się za zdany po uzyskaniu minimum 25 punktów. 
 

7. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku jazz 

i muzyka estradowa.  

Komisja ma do dyspozycji od 0 do 25 punktów za ocenę predyspozycji kandydata podczas rozmowy  
 

8. Zasady przeprowadzania konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

Ocena uzyskana na dyplomie przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena Punkty 

dostateczna (3) 12 

dostateczna plus (3,5) 15 

dobra (4)  18 

dobra plus (4,5) 22 

bardzo dobra (5) 25 

celująca (6) 25 

 
9. Listy kandydatów przyjętych na studia sporządza instytutowa komisja rekrutacyjna. O kolejności na liście 

stanowiącej ranking kandydatów, decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego. 
 

10. Na studia drugiego stopnia zostaną przyjęci kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów  

w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, aż do wyczerpania limitu miejsc. 

 

 

III.  TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA 

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 
 

1. Terminy i miejsce składania dokumentów 
 
 

Rozpoczęcie rekrutacji  

na studia stacjonarne i niestacjonarne 
03.06.2019 r. 

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
03.06.2019 r. 

Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
22.07.2019 r. godz. 16

00
   

Egzaminy wstępne na studia pierwszego stopnia 23.07.2019 r. godz. 10
00

   

Posiedzenia 

instytutowych komisji rekrutacyjnych 
25.07.2019 r. 

Podanie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego 
25.07.2019 r. godz. 18

00
   

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5, rekrutacja na odpowiednie 

kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu. 
 

 

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
26.07.2019 r. 

Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
26.08.2019 r. godz. 16

00
 

Egzaminy wstępne na studia pierwszego stopnia 27.08.2019 r.  godz. 10
00

 

Posiedzenia 

instytutowych komisji rekrutacyjnych 
29.08.2019 r. 

Podanie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego 
29.08.2019 r. godz. 18

00
 

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5, rekrutacja na odpowiednie 

kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu. 



 
 

 

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
30.08.2019 r. 

Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
16.09.2019 r. godz. 16

00
   

Egzaminy wstępne na studia pierwszego stopnia 17.09.2019 r.  godz. 10
00

 

Posiedzenia 

instytutowych komisji rekrutacyjnych 
19.09.2019 r. 

Podanie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego 
19.09.2019 r. godz. 18

00
 

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5, rekrutacja na odpowiednie 

kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu. 

 

 

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
20.09.2019 r. 

Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania 

dokumentów 
07.10.2019 r. godz. 16

00
   

Egzaminy wstępne na studia pierwszego stopnia 08.10.2019 r. godz. 10
00

 

Posiedzenia 

instytutowych komisji rekrutacyjnych 
10.10.2019 r. 

Podanie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego 
10.10.2019 r. godz. 18

00
 

 

Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji zgodnie z podanymi terminami w systemie internetowej 

rejestracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. 

Rejestrację uznaje się za wiążącą po: 

a) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz po 

b) wniesieniu na podane konto bankowe opłaty rekrutacyjnej o której mowa w pkt. 3. 

Miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Rekrutacji, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa 

tel. 77 409 08 67.  

 

2.  Wymagane dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia 
 

a) poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości 

wystawionego przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura),  

a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski świadectwa dojrzałości wraz  

z zaświadczeniem z kuratorium oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania, o równoważności 

uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczeniem świadectwa 

potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem 

Matury Międzynarodowej, 

b) formularz rekrutacyjny kandydata, 

c) zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, 

d) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

e) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia, 

f) w przypadku finalistów olimpiad oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej 

stopnia centralnego, 

g) w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury 

Międzynarodowej (ze względu na późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć 

stosowne zaświadczenie dotyczące świadectwa dojrzałości.  

 

2.1.  Wymagane dokumenty dla kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe 
 

a) poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia świadectwa dojrzałości lub odpisu świadectwa dojrzałości 

wystawionego przez szkołę, a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski, 

świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania,  

o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczeniem 

świadectwa potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się 

dyplomem Matury Międzynarodowej. 

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

c) oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki: 

- świadectwo dojrzałości liceum medycznego, świadectwo ukończenia liceum medycznego lub dyplom 

ukończenia liceum medycznego (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe  

TYP AB), 



 
- dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 2-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów 

na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe  TYP C), 

- dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej o 2,5-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek 

pielęgniarstwo – studia pomostowe  TYP D), 

- dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 3-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów 

na kierunek pielęgniarstwo - studia pomostowe  TYP E); 

d) świadectwa pracy na stanowisku pielęgniarki ze wskazaniem okresu zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia 

(rodzaj placówki medycznej, oddział szpitalny) - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem, 

e) zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego zakresu   

pielęgniarstwa - kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem, 

f) formularz rekrutacyjny kandydata, 

g) zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, 

h) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

i)  poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia. 

 

2.2. Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo. 

 

a) poświadczona przez PWSZ w Nysie kopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo, 

b) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku łącznie z zajęciami praktycznymi i praktykami 

zawodowymi) z wyjątkiem oceny z egzaminu dyplomowego, wydane przez uczelnię na której kandydat 

uzyskał tytuł licencjat pielęgniarstwa, 

c) zaświadczenie o ocenie z egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł 

licencjat pielęgniarstwa, 

d) kserokopię suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wypis z indeksu, 

e) formularz rekrutacyjny kandydata, 

f) zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, 

g) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

h) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia. 

 

2.3. Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek jazz i muzyka estradowa. 
 

a) oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia w zakresie sztuk muzycznych,  

b) formularz rekrutacyjny kandydata, 

c) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

d) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia. 

 

2.4. Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek architektura. 

 

a) oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta, 

b) suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane 

przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia, 

c) formularz rekrutacyjny kandydata, 

d) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

e) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia. 

 

2.5. Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 

a) oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

b) suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane 

przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia, 

c) formularz rekrutacyjny kandydata, 

d) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

e) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia 

 

2.6. Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia. 

 

a) oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, 

b) suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane 

przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia, 



 
c) formularz rekrutacyjny kandydata, 

d) zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, 

e) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

f) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia 

 

2.7. Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria  

       produkcji. 

 

a) oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków technicznych,  

b) suplement do dyplomu lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów, wydane 

przez uczelnię, na której kandydat ukończył studia, 

c) formularz rekrutacyjny kandydata, 

d) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

e) poświadczona przez PWSZ w Nysie kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata  

na studia. 

 

3. Opłata rekrutacyjna 
 

3.1. Opłatę rekrutacyjną ustala się zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora PWSZ w Nysie.  
 

3.2. Sposób wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. 
 

Ustaloną kwotę należy wpłacić na konto o numerze:  
 

-  50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa   (studia stacjonarne), 
 

-  98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa   (studia niestacjonarne). 

 

3.3. Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

 

4. Inne postanowienia 
 

4.1. Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego są przyjmowani na I rok studiów 

pierwszego stopnia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 

4.2. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie na studia w PWSZ w Nysie podlegają takiej samej 

procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci. 
 

4.3. W przypadku egzaminów wstępnych kandydat niepełnosprawny może ubiegać się o zastosowanie 

rozwiązań alternatywnych wyrównujących jego szanse i uwzględniających jego aktualne możliwości. Zmiana 

formy egzaminu nie jest jednoznaczna ze zwolnieniem z egzaminu ani zdawaniem go na niższym poziomie. 
 

4.4. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o dostosowanie formy egzaminu do ich potrzeb, zobowiązani są 

do złożenia w Biurze pomocy materialnej i obsługi osób niepełnosprawnych aktualnej dokumentacji 

potwierdzającej niepełnosprawność. Decyzję o zmianie w sposobie przeprowadzenia egzaminu podejmuje 

przewodniczący instytutowej komisji rekrutacyjnej w oparciu o przedstawioną przez kandydata dokumentację.  
 

Biuro pomocy materialnej i obsługi osób niepełnosprawnych, Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa, 

tel. 77 4090865.  
 

4.5. Osoby, którym uznano efekty uczenia się będą mogły zostać przyjęte na studia na podstawie najlepszych 

wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. 

 

4.6. Na każdym kierunku, poziomie i profilu tworzy się listy rankingowe kandydatów, którym potwierdzono 

efekty uczenia się wg średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, które były uznane przez Komisję weryfikującą 

efekty uczenia się. 

 

4.7. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia  

na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, nie może być 

większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
 

4.8. Tryb przyjmowania na studia w PWSZ i sylwetka studenta zostaną podane do publicznej wiadomości  

w informatorach przygotowanych dla kandydatów. Dopuszcza się inną formę rozpowszechniania tych informacji.  

 

 

 

 

 



 
IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, po ich zatwierdzeniu przez właściwe instytutowe komisje 

rekrutacyjne, zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w postaci pisemnej za pośrednictwem list 

kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów. 
 

2. Odwołania od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych PWSZ w Nysie dotyczące rekrutacji należy kierować  

do uczelnianej komisji rekrutacyjnej PWSZ w Nysie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą 

odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja uczelnianej 

komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 
 

3. Art. 170 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, określa sposób i termin przyjęcia 

kandydatów w poczet studentów, a tym samym termin i sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego  

i działalności komisji rekrutacyjnych. 
 

4. Rekrutacja na kierunki wymienione w pkt. II.1. b), c), d), e), f), g) i h) będzie prowadzona po uprzednim 

uzyskaniu uprawnień z MNiSW do ich prowadzenia.  

 

 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


