
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyciąg z uchwały -  

UCHWAŁA Nr 04/02/2021 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

oraz sposobu jej przeprowadzenia na rok akademicki 2022/2023, z uwzględnieniem wyników 

matur i możliwości przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów odwołujących 

się od wyników matur 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-4, art. 70 ust. 1-5 oraz art. 72 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  
z 2020 poz. 85 z pozn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  
w Poznaniu ustalił następujące warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia  
i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na rok akademicki 
2022/2023: 

1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na rok akademicki 
2022/2023 będzie prowadzić rekrutację (tradycyjną i elektroniczną) na studia  
I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz na studia II stopnia (stacjonarne  
i niestacjonarne). 

2. Warunki, tryb, terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 
przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023 na studia I stopnia (stacjonarne  
i niestacjonarne) oraz na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) są te same 
dla wszystkich kierunków. 

3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia będzie mógł ubiegać się każdy, kto 
posiada świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty wskazane w art. 69 ust.  
2 ww. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz spełnia wymagania 
określone w Statucie i Regulaminie studiów. 

4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia będzie mógł ubiegać się każdy, kto posiada 
dyplom studiów wyższych oraz spełnia wymagania określone w Statucie  
i Regulaminie studiów.  

5. Uczelnia uwzględnia wyniki matur na świadectwie dojrzałości w ten sposób, że 
podstawą przyjęcia na studia: 



 

c) na kierunek bezpieczeństwo publiczne na poziomie studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie 
będzie ranking średniej ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego oraz 
punkty dodatkowe za zdawanie przedmiotów takich, jak: historia, geografia 
oraz wiedza o społeczeństwie. 
 
 
(…) 

Zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w odniesieniu do 
kandydatów na studia II stopnia na kierunek psychologia, którzy ukończyli inny 
kierunek niż psychologia na studiach I stopnia, o przyjęcie na studia II stopnia 
będzie mógł ubiegać się każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów na 
kierunkach, dla których dyscyplinami naukowymi są w szczególności: psychologia, 
pedagogika, socjologia, nauki o zdrowiu lub inne dyscypliny  
z dziedziny nauk społecznych.  

6. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla 
osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym 
kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz 
których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został 
podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania. 

7. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 na studia od października 2022  
r. rozpocznie się w dniu 01.04.2022 r., a zakończy z dniem 30.09.2022 
 r. Natomiast nabór na studia od marca 2023 r. będzie prowadzony w terminie od 
01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Wyżej podane terminy dotyczą zarówno rekrutacji 
tradycyjnej, jak i elektronicznej (on-line). 

8. Na studia w Uczelni może zostać przyjętych łącznie (na studia I i II stopnia) nie 
więcej niż 2000 osób na pierwszy rok studiów. 

9. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.  
10. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej dziekana, 

od której przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Po rozpatrzeniu odwołania w tym trybie, decyzja rektora jest ostateczna. 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
12. Przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później 

niż od drugiego roku studiów.  

 

 



 

 

 

 


