
Uchwała nr 14/21/22 

Senatu 

 Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 z dnia 18 stycznia 2022 r. 

  

zmieniająca Uchwałę nr 1/20/21 Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody  

i Edukacji w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: warunków  

i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia 

oraz studiów podyplomowych 

  

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz § 35 

ust. 6 Statutu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

ustala się, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale nr 1/20/21 Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z dnia 

27 stycznia 2021 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych wprowadza się następujące 

zmiany: 

1.  W § 2 ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

3. W przypadku wyczerpania, na danym kierunku studiów, limitu miejsc, o którym mowa  

w §2 ust 2, na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Lista 

rankingowa tworzona jest przez Dział Rekrutacji: 

1) W przypadku studiów pierwszego stopnia: na podstawie wyników uzyskanych na 

egzaminie maturalnym z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów w części pisemnej, 

zgodnie z przelicznikami określanymi w drodze zarządzenia Rektora. 

2) W przypadku studiów drugiego stopnia: średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na 

studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. 

4. W przypadku złożenia rezygnacji lub nieukończenia postępowania rekrutacyjnego przez 

kandydata we wskazanym terminie, prawo do przyjęcia i podjęcia studiów uzyskuje kolejna 

osoba z listy rankingowej, pod warunkiem, że przeszła pozytywnie proces rekrutacji. 

5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc ustalonego przez Kanclerza, rekrutacja może 

być prowadzona również po 30 września 2022, jednak nie dłużej niż do 31 października 2022 

roku. 



 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 1/20/21 Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody  

i Edukacji w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na 

pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych pozostają 

bez zmian.  

§ 3 

Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały tekst jednolity Uchwały 

nr 1/20/21 Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z dnia 27 stycznia 

2021 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

w § 1 niniejszej uchwały  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Senatu 

Wyższej Szkoły Zdrowia,  

Urody i Edukacji w Poznaniu 

  

  

  

 


