
Uchwała nr 1/18/19 
Senatu  

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji 

w Poznaniu 
z dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  

i drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach studiów oraz studia podyplomowe 

prowadzone w Uczelni w roku 2020/2021. 

 

Na podstawie art. 69 oraz art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 

13 Statutu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

Ustala się co następuje: 

§ 1 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu przyjmuje kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w ramach ustalonego limitu przez 

Kanclerza. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni trwa od 1 marca 

do 31 października. 

§ 2 

Przyjęcie kandydatów następuje wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. 

 

§ 3 

Podstawę przyjęcia stanowi złożona następująca dokumentacja: 

1) kserokopia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do 

przyjęcia na studia pierwszego stopnia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (potwierdzona przez pracownika WSZUiE za 

zgodność z oryginałem) dla studiów licencjackich oraz kserokopia dyplomu 

ukończenia studiów (potwierdzona przez pracownika WSZUiE za zgodność  

z oryginałem) dla studiów magisterskich i podyplomowych, 

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów  

3) kwestionariusz osobowy, formularz, oświadczenie – druki Uczelni, 

4) 1 zdjęcie (podpisane na odwrocie), 

5) aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,  

6) świadectwo szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 

 

§ 4 

Osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemcy) mogą podejmować i odbywać 

kształcenie na zasadach określonych w ustawie (art. 323 ust. 1 - ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce). 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie począwszy od 

rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2020/21. 

 

Przewodniczący Senatu 

Wyższej Szkoły Zdrowia, 

Urody i Edukacji w Poznaniu 


