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Regulamin rekrutacji na studia we WSUS 

 

1. Regulamin ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej 

przeprowadzenia. 

 

 

2. Rekrutacja prowadzona jest na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia 

magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne.  

 

 

3. Rejestracja odbywa się poprzez portal rekrutacyjny znajdujący się na stronie WSUS-zakładka 

REKRUTACJA 

 

4. Wstęp na studia jest wolny, a rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad 

transparentności oraz równych szans i właściwego doboru kandydatów na dany kierunek studiów. 

 

5. Rekrutacja prowadzona jest raz w roku na semestr zimowy i trwa od połowy maja do końca 

września.  

 

6. O przyjęciu na studia decyduje spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

Kandydaci na Wydział Artystyczny mogą skorzystać z dobrowolnych konsultacji dotyczących 

sprawdzenia predyspozycji do podjęcia studiów na kierunkach artystycznych. Opinia formułowana 

jest na podstawie przedstawionego portfolio i rozmowy z kandydatem.  

Konsultacje odbywają się w dwóch trybach: 

• stacjonarnym, w siedzibie Uczelni, w terminie uzgodnionym w Dziekanacie; 

• zdalnym, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie 

internetowej Uczelni, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji. 

 

7. Nabór na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzony 

jest na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.  

Wymagane dokumenty, to: 

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

• kserokopia świadectwa dojrzałości,  

• kwestionariusz osobowy (druk WSUS), 

• podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS),  

• 2 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm),  

• potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej.    

https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/


8. 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. 

  

9. Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i 

trybu studiów.  

 

10. Rekrutacja kandydatów starających się o przyjęcie na wyższy niż pierwszy semestr studiów 

odbywa się na ogólnych zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 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. 

 

11. 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 polskich szkół.  

 

12. 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.  

 

13. Niedostarczenie wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem rekrutacji dokumentów do 

końca okresu rekrutacji skutkuje brakiem wpisu na listę studentów. 

 

14. Przyjęcie na pierwszy rok studiów na określonym kierunku następuje w drodze wpisu na listę 

studentów. 

 

15. Immatrykulacja studentów w roku akademickim odbywa się do 30 października każdego roku. 

 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r. 

 


