REKRUTACJA – WYMAGANIA

Szanowni Państwo! Nasza Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów
niestacjonarnych: administracja (studia I i II stopnia), pedagogika (studia I i II stopnia) oraz
przedsiębiorczość (studia I stopnia), a także stacjonarnych: administracja (studia I stopnia).
Zapewniamy doświadczoną kadrę – nasi studenci mają możliwość zgłębiania wiedzy pod
okiem specjalistów z różnych dziedzin. Rozbudowany system stypendialny oraz dostosowanie
programów studiów do osób pracujących to tylko niektóre z korzyści studiowania w Wyższej
Szkole Administracji! Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami i udziału w procesie
rekrutacji!
Na wszystkich kierunkach studiów rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY REKRUTACJI: OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA

Administracja studia (I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do pracy
urzędniczej na różnych szczeblach administracji publicznej, samorządowej oraz rządowej.

Kryteria przyjęć:
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa
lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.
Kandydaci – nowa matura (od roku 2005)
Wynik rekrutacji jest sumą wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie
pisemnej: 2 przedmioty obowiązkowe i 1 do wyboru.
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy.
Przedmioty do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie (preferowane) lub inny przedmiot
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt

1% poziom rozszerzony = 2 punkty

Kandydaci - stara matura (do roku 2004)
Wynik rekrutacji stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w części
pisemnej lub ustnej. Oceny egzaminacyjne przelicza się na punkty rekrutacyjne następująco:
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O przyjęciu kandydata na studia decyduje miejsce zajmowane na liście rankingowej.
W przypadku takich samych rezultatów w obliczu przekroczenia limitu miejsc brana jest pod
uwagę kolejność zgłoszenia.

Administracja studia II stopnia (niestacjonarne)
Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do pracy
urzędniczej na różnych szczeblach administracji publicznej, samorządowej oraz rządowej,
pełnienia funkcji kierowniczych, działalności w organach partii politycznych, a także
zatrudnienia w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych.

Kryteria przyjęć:
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich,
inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie

rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów. W przypadku, kiedy liczba osób z
taką samą oceną na dyplomie może spowodować przekroczenie ustalonego dla danego
kierunku studiów limitu miejsc stosuje się kryterium dodatkowe – porównanie średniej ocen
ze studiów.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic
programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia.

Pedagogika studia I stopnia (niestacjonarne)

Prowadzimy nabór na specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne
- terapia zajęciowa
- integracja sensoryczna
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii (tylko dla absolwentów
studiów I stopnia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Kryteria przyjęć:
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa
lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.
Kandydaci – nowa matura (od roku 2005)
Wynik rekrutacji jest sumą wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie
pisemnej: 2 przedmioty obowiązkowe i 1 do wyboru.
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy.
Przedmioty do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka, filozofia, geografia, historia,
historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna

Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt
1% poziom rozszerzony = 2 punkty

Kandydaci - stara matura (do roku 2004)
Wynik rekrutacji stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w części
pisemnej lub ustnej. Oceny egzaminacyjne przelicza się na punkty rekrutacyjne następująco
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O przyjęciu kandydata na studia decyduje miejsce zajmowane na liście rankingowej.
W przypadku takich samych rezultatów w obliczu przekroczenia limitu miejsc brana jest pod
uwagę kolejność zgłoszenia.

Pedagogika studia II stopnia (niestacjonarne)

Prowadzimy nabór na specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne

- terapia zajęciowa
- integracja sensoryczna
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii (tylko dla absolwentów
studiów I stopnia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Kryteria przyjęć:
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich,
inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie
rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów. W przypadku, kiedy liczba osób
z taką samą oceną na dyplomie może spowodować przekroczenie ustalonego dla danego
kierunku studiów limitu miejsc stosuje się kryterium dodatkowe – porównanie średniej ocen
ze studiów.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic
programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia.

Dodatkowe warunki rekrutacji:
•
•
•

Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na
podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów –
100% z tego przedmiotu.
Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych
z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku osób legitymujących się świadectwem, dyplomem lub innym
dokumentem wydanym za granicą Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne na
studia.

Zasady rekrutacji obcokrajowców:
Kandydaci powinni posiadać dokumenty odpowiadające wymaganiom obowiązującym
obywateli polskich:
- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia – równoważność świadectwa
dojrzałości,
- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia – równoważność dyplomu
ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Ponadto Uczelnia zweryfikuje poziom znajomości języka polskiego w celu potwierdzenia, czy
pozwala on na podjęcie studiów w języku polskim. Szczegółowe zasady przeprowadzania
egzaminu ze znajomości języka zostały zawarte w Uchwale Senatu.

Wymagane dokumenty:

Dla kandydatów na studia I stopnia:
- kserokopia świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z
oryginałami do wglądu
- dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
- kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania
rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich)

Dla kandydatów na studia II stopnia:
- podanie o przyjęcie na studia
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wraz
z suplementem (oryginał do wglądu)
- dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej

