
Uchwała  

Senatu Tarnowskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 17 kwietnia 2019 r.  

zmieniająca uchwałę Senatu  Tarnowskiej Szkoły Wyższej z dnia 12 marca 2018    

 

w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na: 

 

- studia I stopnia na kierunki Pedagogika, Kosmetologia i Psychologia 

- studia II stopnia na kierunki Pedagogika, Pedagogika Specjalna 

- studia jednolite magisterskie na kierunki Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna  

 

w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020 

 

Senat Tarnowskiej Szkoły Wyższej na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. działając na podstawie 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Przepisów wprowadzających 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r., Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie studiów  

oraz Statutu Tarnowskiej Szkoły Wyższej, uchwala jednogłośnie co następuje:  

§1 

Rekrutacja na studia I stopnia, studia II stopnia i studia jednolite magisterskie w roku akademickim 

2020/2021 odbywać się będzie na zasadzie wolnego wstępu przez osoby uprawnione przy czym na studia 

II stopnia kierunków Pedagogika i Pedagogika Specjalna przyjmowani są absolwenci studiów  

I stopnia po spełnieniu następujących warunków: 

1. Dodatkowe warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia kierunku Pedagogika specjalna : 

Studia kierowane są do osób, które: 

a) ukończyły studia I stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie 

specjalności z przygotowaniem pedagogicznym;  

b) ukończyły studia I stopnia i osiągnęły efekty kształcenia w dziedzinach kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych i posiadają przygotowanie pedagogiczne; 

c) ukończyły studia I stopnia, na kierunku na którym osiągnęły efekty kształcenia w dziedzinach 

kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych lecz nie mają 

przygotowania pedagogicznego. Osoby te w celu uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w toku 

studiów  magisterskich musza odbyć 120 godzin dydaktycznych. 

2. Dodatkowe warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia kierunku Pedagogika :  

Studia kierowane są do osób, które:  

a) ukończyły studia I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem 

pedagogicznym;  

b) ukończyły studia I lub II stopnia, na kierunku na którym osiągnięto efekty kształcenia  

w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych lub ścisłych i posiadają 

przygotowanie pedagogiczne;  

c) ukończyły studia I stopnia, na kierunku na którym osiągnęły efekty kształcenia w dziedzinach 

kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych lecz nie mają 

przygotowania pedagogicznego. Osoby te w celu uzupełnienia przygotowania pedagogicznego  

w toku studiów  magisterskich musza odbyć 120 godzin dydaktycznych. 

 



§2 

Przyjmowanie kandydatów na studia I stopnia i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie odbywać  

się będzie na zasadzie kolejności zgłoszeń przez osoby uprawnione, a w przypadku studiów II stopnia  

z uwzględnieniem spełnienia dodatkowych warunków określonych Uchwałą Senatu.  

§3 

1. Rektor w oparciu o obowiązujące przepisy prawa określa zarządzeniem wymogi formalne dotyczące 

kandydata, wykaz dokumentów wymaganych od kandydata przy przyjęciu na studia, wymogi formalne 

dotyczące tych dokumentów oraz sposób, termin i miejsce ich składania.  

2. Zarządzenie Rektora winno być opublikowane na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej.  

§4 

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan po sprawdzeniu, czy kandydat na studia spełnia warunki 

przyjęć, złożył dokumenty wymagane prawem, czy są one kompletne i spełniają wymogi określone  

w obowiązujących przepisach.  

§5 

1. W przypadku stwierdzenia braków w wymaganych dokumentach Dziekan wzywa kandydata do ich 

uzupełnienia wyznaczając 14 dniowy termin na ich uzupełnienie od dnia powzięcia przez kandydata 

informacji.  

2. Jeżeli kandydat nie uzupełnił  wymaganych dokumentów w terminie określonym w pkt. 1 Dziekan 

poprzez wydanie decyzji administracyjnej odmawia przyjęcia na studia.  

§6 

Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi na studia odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty 

doręczenia mu decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

§7 

1. Okres przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 będzie trwał od 23 kwietnia 2019 r.  

do 30 września 2019 r.   

2. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc na dany rok akademicki Rektor przedłuża okres trwania 

rekrutacji.  

§8 

1. W przypadku jeśli podania o przyjęcie na studia wraz z dokumentami określonymi  

w Zarządzeniu Rektora złoży mniejsza liczba kandydatów niż 25 osób na tym kierunku, Rektor Uczelni, 

na wniosek Założyciela, podejmie decyzję o zaniechaniu uruchomienia studiów I-szego roku na danym 

kierunku studiów.  

2. O możliwości podjęcia takiej decyzji Rektor obowiązany jest uprzedzić kandydatów na studia przed 

rozpoczęciem rekrutacji poprzez ogłoszenie niniejszej uchwały na stronach internetowych i na tablicy 

ogłoszeń Uczelni.  

§9 

Studia na poszczególnych kierunkach będą prowadzone w formie studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych. 

 

§10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


