ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
Termin składania dokumentów i ogłoszenie wyników rekrutacji:
I NABÓR


Składanie dokumentów do 21 lipca 2017 r.



Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 29 lipca 2017 r.



Pisemne potwierdzenie podjęcia studiów przez osoby zakwalifikowane – do 7 sierpnia
2017 r.

II NABÓR


Składanie dokumentów do 22 września 2017 r.



Ogłoszenie wyników oraz listy przyjętych – do 29 września 2017 r.

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przyjmuje kandydatów na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych na następujące kierunki i specjalności:
STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Pierwszego stopnia
- specjalności (wybierane po pierwszym roku studiów, z zastrzeżeniem wypełnienia limitów dot. liczby osób na specjalności) Pedagogika

- pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową,
- resocjalizacja z socjoterapią,
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Metalurgia

- zaawansowane technologie wytwarzania,
- inżynieria produkcji i zarządzanie,

Nowe media

- psychologia komunikacji społecznej,
- Public Relations, Social Media i reklama
- europejska edukacja kulturowa.

Ekonomia

- ekonomia menadżerska,
- ekonomia sektora publicznego.

Automatyka i robotyka

- automatyzacja i utrzymanie ruchu
- robotyka i mechatronika.
- rachunkowość i podatki
- zarządzanie finansami

Finanse i rachunkowość
Pielęgniarstwo
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STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Drugiego stopnia
- specjalności (wybierane po pierwszym roku studiów, z zastrzeżeniem wypełnienia limitów dot. liczby osób na specjalności) Pedagogika

-terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii,
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunku
pedagogika o specjalnościach związanych z wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną.
Kandydaci na studia magisterskie będą przyjmowani w następującej kolejności:
1)

absolwenci kierunku pedagogika, psychologia, socjologia - o przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku
liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z
egzaminów zdanych w trakcie studiów,

2)

absolwenci kierunków studiów z obszaru nauk społecznych oraz nauk humanistycznych z przygotowaniem
pedagogicznym lub absolwenci kierunków studiów z obszaru nauk społecznych oraz obszaru nauk
humanistycznych po ukończonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu przygotowania pedagogicznego - o przyjęciu
decyduje ocena na dyplomie. W przypadku liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc,
dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów,

3)

absolwenci innych kierunków studiów z obszaru nauk społecznych oraz nauk humanistycznych bez
udokumentowanego przygotowania pedagogicznego zostaną przyjęci po rozmowie kwalifikacyjnej, która może
zobowiązać studenta do zrealizowania płatnych zajęć nieobjętych planem studiów,
w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia. Zgodnie z zapisem art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572).

Szczegółowe informacje o kierunkach, specjalnościach na stronach Instytutów.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia określonej specjalności/kierunku studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wymagane są następujące
dokumenty: dokumenty należy składać w białych, papierowych teczkach.
 Podanie o przyjęcie na I rok studiów (wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu lub
ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej)
na obowiązującym formularzu
www.pwsz.glogow.pl
REKRUTACJA
PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA
 Oryginał, odpis lub uwierzytelniona przez notariusza kopia świadectwa
dojrzałości/maturalne
 W przypadku, gdy na egzaminie maturalnym nie był zdawany przedmiot objęty
rekrutacją należy uzupełnić dokumenty o oryginał, odpis lub uwierzytelniona przez
notariusza kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 Kserokopia dowodu osobistego.
 Cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm bez nakrycia głowy i na jasnym tle.
 Dowód opłaty wnoszonej przez kandydata – 80 zł
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Dodatkowo na studia drugiego stopnia
 Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
 Kopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) – dotyczy absolwentów,
którzy ukończyli studia w latach w których był on wydawany,
 Zaświadczenie wydane przez ukończoną Uczelnię, z wyliczoną średnią z toku
studiów (do dwóch miejsc po przecinku)
 Deklarację realizacji płatnych różnic programowych wynikających
z kontynuowania studiów drugiego stopnia innych niż ukończone.

3. PO PRZYJĘCIU NA STUDIA

a)

Wymagane

na

kierunkach:

Metalurgia,

Automatyka

i

Robotyka

oraz

Pielęgniarstwo - Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak
przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (wraz z decyzją o przyjęciu kandydat
otrzyma skierowanie do lekarza. zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej do dnia odbioru
indeksu wraz z legitymacją)

b) Na kierunek

Pielęgniarstwo dodatkowo ksero karty szczepień potwierdzone „za

zgodnością” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku
szczepienia – oświadczenie o braku wzw b



Inne: (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub oryginał dokumentu
potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, oryginał dokumentu
potwierdzającego znajomość języków obcych (certyfikaty, egzaminy państwowe)
i dokument potwierdzający klasę mistrzowską - dotyczy osób, które takie dokumenty
posiadają.

c) Odbiór legitymacji i indeksu: koszt 9 zł


Studenci na wyznaczonym spotkaniu we wrześniu 2017 r. lub w przypadku studentów
niestacjonarnych na pierwszym zjeździe.

d) Podpisywanie umów o kształceniu na studiach nastąpi podczas odbioru legitymacji i indeksu.
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e) Przypominamy o pomocy materialnej dla studentów! Prosimy o zapoznanie się
z regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Aktualne wnioski będą dostępne na stronie Uczelni
we wrześniu 2017 r. Szczegółowe informacje, terminy będą podawane na stronie internetowej
w zakładce Dziekanat – POMOC MATERIALNE.
e) Prosimy o bieżące sprawdzenie naszej strony internetowej a zwłaszcza:


Aktualności,



Plany zajęć.
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