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Regulamin Rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia
magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne.
2. Wstęp na studia jest wolny.
3. Rekrutacja prowadzona jest raz w roku na semestr zimowy i trwa od połowy maja do końca
września.
4. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń – według złożenia kompletu
dokumentów.
Kandydatów na Wydział Artystyczny obowiązuje zachowanie dodatkowych warunków, a ponadto
obowiązani są do rozmowy przeprowadzonej przez komisję, na której kandydat prezentuje wybrane
przez siebie prace.
Skład komisji i terminy rozmów ustala Dziekan Wydziału Artystycznego.
5. Nabór prowadzony na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia
magisterskie dokonywany jest na podstawie złożonych dokumentów.
Wymagane dokumenty:
•

kserokopia dyplomu wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)

•

Kserokopie świadectwa dojrzałości

•

Kwestionariusz osobowy (druk WSUS)

•

Podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS)

•

2 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm)

•

Dowód wpłaty wpisowego

6. Wysokość opłat wpisowego i czesnego na poszczególne lata studiów oraz dodatkowe
warunki rekrutacji regulowane są w Zarządzeniu Rektora i podawane do wiadomości
każdego roku przed podjęciem rekrutacji.
7. Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od
kierunku i trybu studiów.

8. Rekrutacja kandydatów starających się o przyjęcie na wyższy niż pierwszy semestr studiów
odbywa się na ogólnych zasadach rekrutacji. Ponadto kandydat/ka powinien/na złożyć
podanie o przyjęcie na studia do Dziekana odpowiedniego Wydziału i przedstawić indeks z
poprzedniej uczelni bądź potwierdzenie efektów uczenia.
9. Osoby, które ukończyły naukę za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod
warunkiem uzyskania nostryfikacji swoich dyplomów w trybie przewidzianym prawem.
Kandydaci Ci podlegają takiej samej procedurze kwalifikacyjnej, jak absolwenci uczelni
polskiej.
10. Cudzoziemcy mogą starać się o przyjęcie na studia, pod warunkiem dostarczenia
stosownego zaświadczenia, że posiadany przez nich dokument (świadectwo dojrzałości lub
dyplom ukończenia studiów) jest równorzędny odpowiedniemu dokumentowi uzyskanemu
w Polsce.
11. Niedostarczenie wszystkich wymaganych niniejszym regulaminem dokumentów do końca
okresu rekrutacji skutkuje skreśleniem kandydata/ki.
12. Immatrykulacja roku akademickiego odbywa się do 30 października każdego roku.
13. Przyjęcie na pierwszy rok studiów na określonym kierunku następuje w drodze wpisu na
listę studentów.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 r.

