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UCHWAŁA 10a/2021 
Senatu  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
z dnia 28 maja 2021 roku 

 
w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego do odbywania 
kształcenia specjalistycznego w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie  

w roku 2022/2023 
 
Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5 Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Senat Wyższej 
Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów rekrutacji do odbywania kształcenia specjalistycznego 
prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

2. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwana dalej „Uczelnią”, przyjmuje kandydatów  
na kierunki kształcenia specjalistycznego: 

1) Specjalista technolog produktów kosmetycznych, 

2) Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności,  

3) Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej, 

4) Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego.  

3. O przyjęcie na kierunek kształcenia specjalistycznego może ubiegać się osoba posiadająca kwalifikacje 
na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a) po uzyskaniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których 
mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 5 lipca 2019 r. o systemie oświaty z 
późn. zm., albo 

b) po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa 
w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. 
zm. – oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,  

2) dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,  

3) świadectwo dojrzałości.  
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§ 2 

 

1. Rekrutacja na kierunki prowadzone w ramach kształcenia specjalistycznego trwa: 

 dla osób rozpoczynających naukę od semestru zimowego roku 2020/2021: 
 od 30 czerwca 2020 r. do 25 września 2020 r.  

 dla osób rozpoczynających naukę od semestru letniego roku 2020/2021: 
od 25 października 2020 r. do 25 lutego 2021 r. 

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może skrócić lub przedłużyć termin 
postępowania rekrutacyjnego.  

 

§ 3 

1. Za obsługę administracyjną procesu rekrutacji odpowiada Dział Promocji i Rekrutacji.  

2. Proces rekrutacji wspomagany jest przez informatyczny system do obsługi procesu rekrutacji, 
dostępny pod adresem: e-dziekanat.wsiiz.pl.  

3. Zarządzaniem danymi zawartymi w informatycznym systemie do obsługi procesu rekrutacji, jak 
również dbaniem o ich poprawności zajmuje się Dział Promocji i Rekrutacji.  

4. Nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji nadzór sprawuje Rektor lub osoba przez niego 
wyznaczona.   

 

§ 4 

1. Na postępowanie rekrutacyjne składają się dwa etapy tj.: 

 postępowanie kwalifikacyjne, 

 wpis na listę słuchaczy lub odmowa przyjęcia na kształcenie specjalistyczne wydana  
w trybie decyzji administracyjnej. 

2. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która spełniła następujące warunki: 

a) zarejestrowała się w informatycznym systemie do obsługi procesu rekrutacji, uzupełniając 
przy tym wszystkie dane osobowe oraz dokonując wyboru kierunku [jeżeli dotyczy] i formy 
kształcenia; 

b) złożyła w Dziale Promocji i Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów tj.: 

 podanie rekrutacyjne,  

 kserokopii świadectwa dojrzałości i/ lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe i/ lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający 
uzyskanie tytułu zawodowego,  

 zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy,  

 1 fotografia [o wymiarach 35x45 mm przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem], 

 dowodu uiszczenia opłaty wpisowej;  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z obowiązku 
uiszczenia opłaty wpisowej. Tryb postępowania w tym zakresie określa każdorazowo Kanclerz 
Uczelni w obowiązującym zarządzeniu.  

 

4. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie  
na kierunki prowadzone w ramach kształcenia specjalistycznego pod warunkiem posiadania 
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zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu 
uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na kierunku prowadzone  
w ramach kształcenia specjalistycznego, w uczelniach każdego typu w państwie, w którego 
systemie działa instytucja wydająca dokument, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu 
świadectwu dojrzałości, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. W tym 
przypadku kandydaci są zobowiązani do złożenia tłumaczenia ww. dokumentu na język polski 
przez tłumacza przysięgłego.  

 

5. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunki prowadzone w ramach kształcenia 
specjalistycznego  na zasadach obowiązujących obywateli polskich.  

6. O przyjęcie na kierunki prowadzone w ramach kształcenia specjalistycznego może ubiegać się 
cudzoziemiec, który: 

a) legitymuje się odpowiednim dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie, 
określonym w niniejszej uchwale w § 4 ust. 2b. W tym przypadku kandydaci są zobowiązani 
do złożenia tłumaczenia ww. dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

b) posiada znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B1. 

7. W przypadku wątpliwości, co do dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 4 i 6a, Rektor występuje do Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  
o informację, o której mowa w art. 326 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Do czasu otrzymania informacji postępowanie rekrutacyjne w sprawie kandydata ulega 
zawieszeniu.  

 

§ 5 

1. Wstęp na kierunki prowadzone w ramach kształcenia specjalistycznego jest wolny.  

2. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów, wymaganych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym.   

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przyjęcia dodatkowych kryteriów rekrutacji, w przypadku 
wystąpienia sytuacji mających wpływ na uzyskanie przez słuchacza dodatkowego dofinansowania 
do odpłatności za kształcenie.  

 

§ 6 

1. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na indywidualne konto 
mailowe, wskazane w informatycznym systemie obsługi procesu rekrutacji.  

2. Osoba przyjęta otrzymuje zaświadczenie o wpisie na listę słuchaczy.  

3. Z osobą przyjętą Uczelnia zawiera umowę określającą warunki odpłatności za kształcenie 
specjalistyczne. 

 

§ 7 

1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, stanowią listę rezerwową.  
W przypadku zwolnienia się miejsca na liście osób wpisanych na listę słuchaczy, osoby te zostaną 
przyjęte, z zachowaniem kolejności wynikającej ze złożenia kompletu dokumentów.  

2. Pozostałe osoby mają możliwość udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas kolejnej 
rekrutacji przewidzianej, w tym, bądź kolejnym roku.  
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§ 8 

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do rekrutacji na inne kierunki kształcenia specjalistycznego, 
na prowadzenie, których Uczelnia zdecydowała się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 
 

 

§ 9 

1. Wprowadza się następujący wzór dokumentu obowiązujący w Uczelni: 
 podanie rekrutacyjne. 

2. Wzór dokumentu zawarty jest w załączniku 1 do niniejszej uchwały. 
 

 

§ 12 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Przewodniczący Senatu 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
dr n. chem. Sebastian Grzyb 

Rektor 


