Uchwała Nr 340
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
z dnia 15.02.2019r.
w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na
poszczególnych kierunkach studiów oraz limitu przyjęć na studia w Wyższej Szkole
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie §14 pkt 7 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz
art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018.1668)
Senat uchwala, co następuje :
§1
1. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi prowadzi nabór kandydatów na
I rok studiów na kierunki :
1) inżynieria środowiska – studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne,
2) leśnictwo - studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne,
3) ekoturystyka zdrowotna - studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne,
4) agroinformatyka - studia I stopnia ( w przypadku ich uruchomienia po
uzyskaniu właściwej decyzji MNiSW ) – studia stacjonarne i niestacjonarne,
5) leśnictwo - studia II stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne
w ramach ustalonego limitu przyjęć ( miejsc ) na rok akademicki 2020/2021.
2. Senat ustala limit przyjęć ( miejsc ) na studia w Wyższej Szkole Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi w roku akademickim 2020/2021w sposób następujący:
1) inżynieria środowiska studia I stopnia:
- studia stacjonarne - 30
- studia niestacjonarne - 30
2) leśnictwo studia I stopnia:
- studia stacjonarne - 150
- studia niestacjonarne - 150
3) ekoturystyka zdrowotna studia I stopnia:
- studia stacjonarne - 90
- studia niestacjonarne - 90
4) agroinformatyka studia I stopnia (w przypadku uzyskania zgody MNiSW na
prowadzenie studiów):
- studia stacjonarne - 90
- studia niestacjonarne - 90
5) leśnictwo studia II studia:
- studia stacjonarne - 90
- studia niestacjonarne – 90.
§2
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021
roku. Okres zajęć dydaktycznych dzieli się na dwa semestry.
2. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru letniego ustala się na dzień 15 marca
2020r., termin jej zakończenia na dzień rozpoczęcia obowiązkowych zajęć w

semestrze rozpoczynającym się od 1 października 2020 roku, w ramach danego
kierunku i stopnia studiów.
3. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru śródrocznego ustala się na dzień 15
grudnia 2020r., a termin jej zakończenia na dzień rozpoczęcia obowiązkowych zajęć
w semestrze rozpoczynającym się od 1 marca 2021 roku, w ramach danego kierunku i
stopnia studiów.
§3
1. Wstęp na studia I stopnia oraz wstęp na studia II stopnia dla absolwentów studiów I
stopnia, którzy w toku ukończonych studiów zrealizowali efekty uczenia się
przewidziane dla studiów I stopnia kierunku leśnictwo jest wolny. O przyjęciu
decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów, określonych w §5 aż do
wyczerpania ustalonego limitu miejsc.
2. Absolwenci studiów I stopnia, którzy nie spełniają warunku określonego w pkt 1
mogą być przyjęci na studia II stopnia w następstwie potwierdzenia efektów uczenia
się.
§4
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan po sprawdzeniu kompletności dokumentacji
zgodnie z kolejnością zgłoszeń aż do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.
§5
1. Od kandydata na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty :
a) podanie o przyjęcie na studia;
b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydata
ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia,
c) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia – w przypadku
kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia,
d) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na
obranym kierunku i specjalności;
e) 2 fotografie legitymacyjne – format 35 x 45 bez nakrycia głowy na jasnym tle;
f) kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Uczelnię;
g) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wnoszonych przez
kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia.
2. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego przeciwwskazania
zdrowotne do podjęcia studiów na wybranym kierunku, Dziekan może odmówić
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania.
§6
Kandydaci obowiązani są do uiszczenia :
a. opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawa,
b. wpisowego w wysokości określonej przez rektora.
§7
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego naboru na określony
kierunek studiów sporządza się protokół zawierający listę przyjętych na I rok studiów.
2. Wynik postępowania kwalifikacyjnego podaje się do wiadomości kandydatom, którzy
uczestniczyli w tym postępowaniu.

3. Osoby przyjęte na I rok studiów otrzymują imienne zawiadomienie o przyjęciu na
studia w formie decyzji administracyjnej.
§8
1. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, na skutek rezygnacji kandydatów,
wypełnia się automatycznie miejsca o osoby zajmujące kolejne pozycje według
kolejności zgłoszeń.
2. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na pierwszy rok
studiów przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na dany kierunek studiów do Rektora.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
§9
Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na
poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
dr Krzysztof Kannenberg

