Uchwała Nr 12 /2014
Senatu „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym –
Senat „Ateneum - Szkoły Wyższej” w Gdańsku, zwanej dalej „ASW” uchwala następujące
warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016 i podaje informację
dla kandydatów do dnia 31 maja 2014 roku:

1. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, o przyjęciu na studia decyduje
kolejność zgłoszeń i wypełnienie minimum limitu przyjęć, ustalonego przez rektora
dla uruchomienia danego kierunku. Wyjątkiem są warunki przyjęcia na studia II stopnia na
kierunku filologia określone w punkcie 3.1.

2. Do odbywania studiów pierwszego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba,
która ma świadectwo dojrzałości i złożyła następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata według wzoru ASW
drukowaną dwustronnie,
-

2

aktualne,

podpisane

imieniem

i

nazwiskiem

fotografie

kandydata,

zgodne

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód osobisty (do wglądu),
- oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału (do wglądu) wraz jego z
kopią,
- umowę o studiowaniu w ASW w dwóch egzemplarzach,
- po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia-dowód wpłaty za studiowanie za cały semestr lub
w przypadku płatności ratalnej- kwoty raty określonej w umowie o studiowanie.
- umowę o studiowaniu w ASW w dwóch egzemplarzach,
- w przypadku Filologii – deklarację poziomu znajomości języka obcego.

3. Do odbywania studiów drugiego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba,
która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub magistra i złożyła następujące dokumenty:
- odpis dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra (do wglądu) wraz jego z kopią,
- wszystkie dokumenty jak na studia pierwszego stopnia (określone w punkcie 2).

3.1. Do odbywania studiów drugiego stopnia na kierunku filologia może być dopuszczona
osoba, która posiada tytuł licencjata lub magistra filologii i złożyła następujące dokumenty:
- odpis dyplomu licencjata lub magistra (do wglądu) wraz z jego kopią,
- wszystkie dokumenty jak na studia pierwszego stopnia (określone w punkcie 2)
3.1.1. W przypadku absolwentów innych kierunków niż filologia dodatkowym warunkiem
przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna w języku obowiązującym na danej filologii
(angielskim, hiszpańskim lub włoskim) sprawdzająca znajomość języka oraz wiedzy na temat
literatury i kultury danego obszaru językowego.

4. Do odbywania studiów podyplomowych w uczelni może być dopuszczona osoba,
która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub magistra i złożyła następujące dokumenty:
-oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich (do wglądu) wraz kopią;
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aktualna,

podpisana

imieniem

i

nazwiskiem

fotografia

kandydata,

zgodna

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
-formularz zgłoszeniowy według wzoru ASW (drukowany dwustronnie),
-dowód osobisty (do wglądu) ,
-umowa o naukę na studiach podyplomowych (sporządzona w 2 egzemplarzach),
- po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia-dowód wpłaty za studiowanie za cały semestr lub
w przypadku płatności ratalnej- kwoty raty określonej w umowie o studiowanie.
4.1 W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest
posiadanie uprawnień pedagogicznych/nauczycielskich- dokument potwierdzający wyżej
wymienione uprawnienia.

5. Kandydaci na studia podyplomowe stopnia spoza granic RP zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
-dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich (do wglądu) wraz z kopią uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub
opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego
stopnia albo jednolitych studiów za granicą uznany za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z

postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy między polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich winno być dołączone jego polskie tłumaczenie przez
tłumacza

przysięgłego

wpisanego

na

listę

tłumaczy

przysięgłych

Ministerstwa

Sprawiedliwości.
- ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polski – zgodnie z prawem polskim (oryginał do wglądu),
- dokument poświadczający znajomość języka polskiego,
- ksero ważnego paszportu (oryginał do wglądu), lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość kandydata (wiza, karta czasowego pobytu)
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aktualna,
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z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
-formularz zgłoszeniowy według wzoru ASW (drukowany dwustronnie),
-dowód osobisty (do wglądu),
-umowa o naukę na studiach podyplomowych (sporządzona w 2 egzemplarzach),
- po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia-dowód wpłaty za studiowanie za cały semestr lub
w przypadku płatności ratalnej- kwoty raty określonej w umowie o studiowanie.
5.1 W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest
posiadanie uprawnień pedagogicznych/nauczycielskich- dokument potwierdzający wyżej
wymienione uprawnienia.

6. Kandydaci na studia pierwszego lub drugiego stopnia spoza granic RP zobowiązani
są złożyć następujące dokumenty:
- polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) albo zalegalizowane lub opatrzone
apostille świadectwo uzyskane za granicą (do wglądu) wraz z jego kopią.
- odpis dyplomu ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany
lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą
uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (do wglądu) wraz z kopią.
Do zagranicznego świadectwa dojrzałości (dyplomu ukończenia studiów I stopnia)
winno być dołączone jego polskie tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wpisanego
na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz nostryfikacja dokonana

przez kuratorium oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości (dyplomy)
uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.
- ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polski – zgodnie z prawem polskim (oryginał do wglądu),
- dokument poświadczający znajomość języka polskiego,
- ksero ważnego paszportu (oryginał do wglądu), lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość kandydata (wiza, karta czasowego pobytu)
- podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata według wzoru ASW
drukowaną dwustronnie,
- umowę o studiowaniu w ASW w dwóch egzemplarzach,
- 2 aktualne, podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie kandydata bez nakrycia głowy
na jasnym tle,
- po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia-dowód wpłaty za studiowanie za cały semestr lub
w przypadku płatności ratalnej- kwoty raty określonej w umowie o studiowanie.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

