
Zarządzenie Nr 9/2019 
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 07.06.2019 roku 
 

w sprawie ustalenia warunków wstępnej weryfikacji kandydatów na studia II 
stopnia kierunku leśnictwo oraz ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie 

procedury weryfikacji  podczas naboru na rok akademicki 2019/2020 
 

Na podstawie § 3 ust.2 uchwały Nr 320 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi z dnia 13.04.2018r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji 
oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2019/2020 oraz § 18 
ust. 1 pkt 11 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi zarządzam co 
następuje:  

§ 1 
Absolwenci studiów I stopnia, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia kierunku 
leśnictwo, a nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku leśnictwo, mogą być przyjęci na 
studia po wstępnej weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas dotychczas 
zrealizowanej edukacji formalnej studiów I stopnia, dokumentacji potwierdzającej realizację 
efektów uczenia się w edukacji pozaformalnej, dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych  oraz rozmowy kwalifikacyjnej mającej na 
celu weryfikację faktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata uprawniających do 
podjęcia studiów II stopnia na kierunku leśnictwo. 

 
§ 2 

 
1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja składająca się z co najmniej dwóch 
członków, powoływanych przez dziekana Wydziału Inżynieryjnego. 
2. Z rozmowy kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik do 
zarządzenia. 
3.  Za przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej pobierana jest od kandydata na studenta 
opłata w wysokości 300 zł. 
4.  Dowód wniesienia opłaty kandydat jest zobowiązany dołączyć do wniosku stanowiącego 
załącznik do zarządzenia. 

§ 3 
 

1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest podstawą do przystąpienia przez 
kandydata na studenta do formalnej rekrutacji na studia. 
2. Od negatywnej decyzji komisji przysługuje kandydatowi prawo odwołanie się do Rektora 
Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w terminie 14 dni od dnia 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja rektora w przedmiocie odwołania jest 
ostateczna. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 
Wydział Inżynieryjny 
Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 
PROTOKÓŁ 

ze wstępnej weryfikacji kandydata na studia II stopnia na kierunek leśnictwo 
  
Imię i nazwisko: …………………….. 

Data urodzenia: ……………………… 

Miejsce urodzenia: …………………………. 

Przystąpił/a w dniu …………………….. roku  do rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją 

ds. wstępnej weryfikacji w składzie: 

Przewodniczący: …………………………..………… 

Członkowie: 

1. …………………………………………………………….. 
 

2. ………………………………….. - nauczyciel akademicki 
 
Komisja zapoznała się  z efektami uczenia się osiągniętymi podczas dotychczas zrealizowanej 

edukacji formalnej studiów I stopnia, dokumentacją potwierdzającą realizację efektów 

uczenia się w edukacji pozaformalnej, dokumentacją potwierdzającą dotychczasowe 

doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

Komisja dokonała weryfikacji faktycznej wiedzy, umiejętności i  kompetencji kandydata. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja postanawia potwierdzić /nie potwierdzić, że efekty 

uczenia się osiągnięte przez kandydata w drodze edukacji formalnej i pozaformalnej 

uprawniają do podjęcia studiów II stopnia na kierunku leśnictwo. 

Podpisy członków Komisji:       
Przewodniczący       Członkowie Komisji 
 
………………………….      ………………………… 
        
         ………………………… 
 
Załączniki: 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4………………………………….. 

5………………………………….. 

6..………………………………… 



 
 
……………………………………………      
imię i nazwisko kandydata 

…………………………………………… 
adres zamieszkania(do korespondencji) 

…………………………………………… 
adres zamieszkania 

…………………………………………… 
data i miejsce urodzenia 

…………………………………………… 
telefon 

…………………………………………… 
adres mailowy 

     Dziekan 
     Wydziału Inżynieryjnego 
     WSZŚ w Tucholi 

 
WNIOSEK 

o wstępną weryfikację kandydata na studia II stopnia kierunek leśnictwo   
 

Wnioskuję o potwierdzenie, że efekty uczenia się kształcenia osiągnięte przeze mnie 

w drodze edukacji formalnej i pozaformalnej uprawniają mnie do podjęcia studiów II stopnia 

na kierunku leśnictwo,  realizowanym na Wydziale Inżynieryjnym Wyższej Szkoły 

Zarządzania Środowiskiem  w Tucholi, na podstawie załączonych dokumentów i innych 

dowodów, potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się uprawniających do podjęcia 

studiów II stopnia. 

 
Załączniki dokumentujące efekty uczenia się : 
 

1……………………………………………….   
 

2………………………………………………. 
 

3………………………………………………. 
 

4………………………………………………. 
 

5………………………………………………. 
 

6………………………………………………. 
 

……………………………………… 

data/podpis 

Oświadczenie do wniosku 
Oświadczam, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dokumenty są prawdziwe. Oświadczam, iż zapoznałem/am 
się z „Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się", obowiązującym w Wyższej Szkole Zarządzania 
środowiskiem w Tucholi i akceptuję jego treść. Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

………………………………… 
data/podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


