
Zarządzenie Rektora 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 17 kwietnia 2019 r.  

 

w sprawie: rekrutacji na studia licencjackie, magisterskie i  jednolite magisterskie w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie Uchwały Senatu Tarnowskiej Szkoły Wyższej z dnia 17 kwietnia 2019 r.  

zarządzam co następuje; 

 

§ 1 

 

1. Uczelnia prowadzi rekrutację na rok akademicki 2019/2020 na następujące kierunki: 

 

a) jednolite studia magisterskie: 

 

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

- Pedagogika specjalna 

 

b) studia pierwszego stopnia: 

 

- Pedagogika  

- Psychologia 

- Kosmetologia 

 

c) studia drugiego stopnia: 

 

- Pedagogika  

- Pedagogika specjalna 

 

2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która 

spełnia wymogi ust. 2 Art. 69 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce.  

3. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów.    

§ 2 

 

1. W ramach kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie 

(stacjonarne i niestacjonarne) Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące specjalności: 

 

a) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego 

b) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę i wychowanie muzycznym  

c) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauką programowania 

d) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią  

 

 

 



2. W ramach kierunku Pedagogika specjalna jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) 

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące specjalności: 

 

a) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –   

(Oligofrenopedagogika) i autyzm z edukacją przez sztukę/nauką programowania   

b) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –  

(Oligofrenopedagogika) i surdopedagogika z edukacją przez sztukę/nauką programowania 

c) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –   

(Oligofrenopedagogika) i tyflopedagogika z edukacją przez sztukę/nauką programowania 

 

3. W ramach kierunku Pedagogika specjalna studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące specjalności: 

 

a) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 

b) Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna 

 

3.1 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. 

 

4. W ramach kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)  

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące specjalności: 

 

a) Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne z edukacją dla bezpieczeństwa – nauczycielska 

b) Diagnoza i terapia pedagogiczna – nauczycielska  

c) Historia i wiedza o społeczeństwie – nauczycielska 

 

5. W ramach kierunku Pedagogika studia drugiego stopnia (niestacjonarne) Uczelnia prowadzi 

rekrutację na następujące specjalności: 

 

a) Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja 

b) Diagnoza pedagogiczna z logopedią – 5 semestrów – nauczycielska 

c) Terapia pedagogiczna i edukacja przez sztukę – nauczycielska 

d) Historia i wiedza o społeczeństwie – nauczycielska 

 

5.1. 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 muszą odbyć 120 godzin dydaktycznych. 

 

6. W ramach kierunku Psychologia studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące specjalności: 

 

a) Psychologia w edukacji i wychowaniu 

b) Psychologia zdrowia i resocjalizacji 

c) Psychologia z muzykoterapią 

 

7. W ramach kierunku Kosmetologia studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) Uczelnia 

prowadzi rekrutację na następujące specjalności: 

 

 a) Kosmetologia stosowana z zarządzaniem zdrowym stylem życia (WELLNESS) 

 b) Kosmetologia stosowana z marketingiem firmy kosmetycznej 

 

§3 

  

1. Jeżeli kandydat na studia II stopnia kierunków Pedagogika specjalna bądź Pedagogika nie 

posiada przygotowania pedagogicznego, winien je uzupełnić w toku studiów magisterskich.  

2. Koszty uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w toku studiów reguluje Zarządzenie 

Kanclerz TSzW. 

 

§ 4 

 

1. Dokumenty, które należy złożyć, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Tarnowskiej 

Szkoły Wyższej na: 

 Studia I stopnia i jednolite magisterskie: 

a) ankieta osobowa kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia,  

b) kserokopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu (oryginał świadectwa należy okazać 

pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy kserokopię  

za zgodność z oryginałem), 

c) w przypadku kandydatów z tzw. „starą maturą” kserokopia świadectwa ukończenia szkoły 

(oryginał świadectwa należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując 

dokumenty poświadczy kserokopię za zgodność z oryginałem), 

d) jedna fotografia papierowa – aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem  

i nazwiskiem), 

e) jedna fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny  

w formie JPG o wymiarach 400x500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być 

identyczne ze zdjęciem w formie papierowej,  

 



f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym przez 

kandydata kierunku. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza 

medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię 

(wówczas badanie jest bezpłatne), 

g) kserokopia dowodu wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia  

(tzw. wpisowe). 

Przy składaniu dokumentów kandydat na studia posiada dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający jego tożsamość. 

   

Studia II stopnia:  

a) ankieta osobowa kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia, 

b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu należy okazać pracownikowi 

Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy kserokopię za zgodność  

z oryginałem), 

c) kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał suplementu do dyplomu należy okazać 

pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy kserokopię  

za zgodność z oryginałem), 

d) jedna fotografia papierowa – aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem  

i nazwiskiem), 

e) jedna fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w 

formie JPG o wymiarach 400x500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być 

identyczne ze zdjęciem w formie papierowej, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym przez 

kandydata kierunku. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza 

medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię 

(wówczas badanie jest bezpłatne), 

g) kserokopia dowodu wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia  

(tzw. wpisowe). 

Przy składaniu dokumentów kandydat na studia posiada dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający jego tożsamość.   

2. Ankietę osobową kandydata można pobrać ze strony internetowej www.tszw.edu.pl  

lub osobiście w Dziekanacie Uczelni. 

3. Dokumenty rekrutacyjne w terminie określnym w pkt. 1§5 należy składać w Dziekanacie 

Uczelni w Tarnowie, ul. Mościckiego 27. 

 

§ 5 

1. Okres przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 będzie trwał do dnia 30 września 2019 

roku. 

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

zostaje przedłużony.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

http://www.tszw.edu.pl/

