UCHWAŁA NR 20/2017
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na studia drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.
Na podstawie: art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:
§1
Uchwała Senatu określa zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole
Wyższej w Jeleniej Górze.
§2
1. Kandydaci na studia w wyznaczonym przez Uczelnię terminie składają następujące
dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy na formularzu KPSW,
2) jedną fotografię przyklejoną na kwestionariuszu osobowym zgodną z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) świadectwo dojrzałości (kserokopię i oryginał do wglądu) wydane przez szkołę albo
Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
4) dyplom wraz z suplementem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo,
5) oryginał potwierdzenia opłaty osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: BZWBK S.A. I/O
Jelenia Góra 90 1090 1926 00000005 1400 5976,
6) kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego,
§3
Rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie upoważnia go do
roszczeń zwrotu wniesionej opłaty.
§4
1. Kandydatami na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą być osoby, które
uzyskały tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.
2. O przyjęciu na studia decyduje ranking dyplomów licencjata pielęgniarstwa.
§5
1. Dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo:

1) podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu dyplomowego i wynik ukończenia
studiów – maksymalnie 50 punktów, dla osób które uzyskały dyplom studiów
pierwszego stopnia przed 1 stycznia 2005 roku podstawą przyjęcia na studia jest suma
punktów uzyskanych za ocenę z dyplomu
Oceny są przeliczane wg tabeli:
Przeliczenie ocen na punkty z dyplomu studiów I stopnia
Średnia ocen
punkty
4,50 i powyżej
50
4,00 - 4,49
40
3,00 - 3,99
30

2) Dodatkowe udokumentowane osiągnięcia w przebiegu studiów drugiego stopnia
(maksymalnie 15 punktów)
Rodzaj osiągnięcia

Punkty

Publikacja w czasopiśmie naukowym/zawodowym

10

Referat/plakat na konferencji naukowej

5

2. Dla cudzoziemców podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów
wskazanych w § 2 oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego równorzędność
posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdzone przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych. Zaświadczenie to powinno być przedstawione w terminie nie
dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo zobowiązani są do złożenia zaświadczenia o umiejętności posługiwania się
językiem polskim w mowie i piśmie. Zaświadczenie wydawane jest przez powołaną w tym
celu Komisję Językową KPSW.
3. Zasady i tryb przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego reguluje uchwała Senatu KPSW nr 18/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
4. Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego na kierunek pielęgniarstwo jest sumą
wszystkich uzyskanych punktów, których może być 65.
5. Wskaźnik punktowy uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną
dla każdego kierunku przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby
otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc.
6. Szczegółowe zasady i sposób organizacji rekrutacji opracowuje Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna.
7. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej posiada kompetencje w zakresie
modyfikowania postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych
stosownie do zachowanych przez te osoby sprawności psychofizycznych, nie naruszając
obowiązujących zasad rekrutacji przy czym:

1) zastosowane modyfikacje winny być odnotowane w dokumentacji rekrutacyjnej,
2) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, dokonuje modyfikacji, uwzględniając
sugestie przekazane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
aktualne możliwości uczelni.
8. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna.
9. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
10. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora rozpatruje indywidualne
odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, złożone w terminie do 14 dni
od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie
wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej
uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§6
Realizację uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.
§7
Uchwała wejdzie w życie w dniu nadania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

