Uchwała nr 7/ISE/2020
z dnia 22 lutego 2020

Senatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w sprawie określenia
warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku
akademickim 2020/2021, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rekrutacji
uzupełniającej.

Działając na podstawie art.70,71, ustawy z dnia 20lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz.1668) oraz § 39 oraz§40 Statutu Wyższej Szkoły
Nauk Pedagogicznych Senat Uczelni stanowi co następuje:
§1
Wstęp na studia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2020/2021
jest wolny.
§2
1. Kandydaci na studia jednolite magisterskie muszą złożyć świadectwo dojrzałości oraz
komplet stosownych dokumentów:
• Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty
rekrutacyjne);
• 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych;
• Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty
rekrutacyjne);
2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów w ramach
określonego limitu na danym poziomie kształcenia.
3. Termin rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 obejmuje okres od 1
marca do 30 września 2020r.

§3
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne
w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem oraz potwierdzenie dokonania opłaty za
elektroniczną legitymację studencką.

§4
Dokumenty rekrutacyjne można kierować do Uczelni za pomocą poczty rejestrowanej
(listem poleconym), osobiście, lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą w formie skanu,
pocztą elektroniczną na adres dziekanat@wsnp.edu.pl.
W przypadku wybrania formy elektronicznej student zobowiązany jest do dostarczenia
Uczelni oryginałów dokumentów najpóźniej w trakcie pierwszego zjazdu.
§5
Postanowienia uchwał dotyczą kandydatów na I rok studiów.

§6
Uchwał wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
1. W sprawie limitów osób przyjmowanych na I rok studiów w roku akademickim
2020/2021
§1

1. Pedagogika jednolite studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna –
150 osób
2. Pedagogika specjalna jednolite studia magisterskie – 100 osób

§2
W przypadku większej liczby kandydatów na dane studia o zakwalifikowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń.

