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UCHWAŁA NR 33/2020 

SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia  5 czerwca 2020 roku 

 
zmieniająca Uchwałę nr 17/2019 Senatu KPSW z dnia 3 czerwca 2019 w sprawie ustalenia warunków, 

trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku 

akademickim 2020/2021. 

 

Na podstawie: 17 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 

Uchwale Senatu nr 17/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2020/2021 wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się nie wcześniej niż 1 czerwca 

2020, a zakończy się nie później niż 8 października 2020 roku.” 

 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat pod adresem 

https://wd.kpswjg.pl według następującej procedury: 

 

1) wypełnienie kwestionariusza osobowego, 

2) załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości 

wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną, 

3) załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia dyplomu wraz suplementem 

ukończenia studiów pierwszego stopnia - kandydaci na studia II stopnia na kierunek 

pielęgniarstwo 

4) załączenie do kwestionariusza osobowego pliku w odpowiednim formacie z kolorową fotografią  

zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

5) dokonanie opłaty przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90 

1090 1926 00000005 1400 5976, 

6) kandydaci na kierunki: filologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna załączają do 

kwestionariusza osobowego oświadczenie o braku zdiagnozowanej dysleksji i dysortografii,
1
 

 

 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 Rezygnacja kandydata po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nie upoważnia go do 

roszczeń zwrotu wniesionej opłaty.”. 

 

                                                           
1
 Druk oświadczenia dostępny na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

https://wd.kpswjg.pl/


 

 2 

 
§2 

 

Realizację uchwały powierza się Rektorowi Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


