
Zarządzenie Rektora  

Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 

nr 1/05/2020 

z dnia 04.05.2020r. 

 

 

dotyczy: zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022 do Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 

 

Działając w oparciu o art. 51b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo          

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 85, 374 i 695) zarządzam     

co następuje:  

 

§ 1 

1. W roku  akademickim 2021/2022 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 

przyjmuje na studia prowadzone  na kierunkach i poziomach kształcenia: 

 

Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia 

Logistyka – studia pierwszego stopnia 

Administracja – studia pierwszego stopnia 

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna  – jednolite studia magisterskie 

 

W przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inny   

    kierunek studiów lub formę kształcenia Rektor zarządza również rekrutację na ten  

    kierunek studiów lub formę kształcenia.   

 

2. Na każdym z kierunków i poziomów  kształcenia, o których mowa w ust. 1, 

prowadzone są studia stacjonarne i studia niestacjonarne. 

 

3. Kandydatów na studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym obowiązują jednolite 

zasady kwalifikacyjne. 

 

4. Nabór na określony rodzaj studiów stacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia –  

może być wstrzymany, jeśli liczba kandydatów na te studia nie przekroczy 30 osób. 



5. Nabór na określony rodzaj studiów niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia – 

może być wstrzymany, jeśli liczba kandydatów na te studia nie przekroczy 45 osób. 

 

§ 2 

 

1. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia do Wyższej Szkoły Zarządzania  

i Administracji w Opolu, nazywanej dalej Uczelnią, odbywa się bez egzaminów 

wstępnych na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rekrutację prowadzi dziekanat.    

2. O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu mogą się 

ubiegać osoby, które  posiadają  świadectwo dojrzałości, a na studia drugiego stopnia 

osoby z dyplomem: magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym – kierunków 

właściwych oraz pokrewnych. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inny niż 

kierunek ukończonych studiów, winni uzupełnić kierunkowe efekty kształcenia 

odpowiedniego kierunku: „zarządzanie” lub „pedagogika” - studiów pierwszego stopnia 

-  w zakresie określonym przez Komisję Weryfikacyjną lub Dziekana .   

 

§ 3 

 

1. Wstęp na studia jest wolny. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor. 

3. Od decyzji o przyjęciu na studia przysługuje wniosek do Rektora o ponowne 

rozpatrzenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji. 

 

§ 4 

 

1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia wypełnia podanie, które zobowiązany 

jest złożyć w punkcie rekrutacyjny, gdzie również przedkłada dowód osobisty w celu 

weryfikacji tożsamości i zgodności danych.  

Do podania kandydat powinien dołączyć trzy kolorowe fotografie legitymacyjne. 

2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie składają:  

a. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o 

wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty; 

b. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 

dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 

93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 



2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197); 

c. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o którym mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy o systemie oświaty; 

d. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową 

bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 

e. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu 

świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 

marca 2015 r. 

W przypadku dokumentów wymienionych w punktach a-e wymagane są czytelne 

kserokopie i oryginały do wglądu, a w przypadku dokumentów wymienionych w 

punktach b-e dodatkowo tłumaczenie na język polski.  

3. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia 

wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej z mocy prawa, bez konieczności 

przeprowadzania postępowania w sprawie o uznanie: 

a. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję 

edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na 

studia wyższe w tych państwach, 

b. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację 

International Baccalaureate Organization w Genewie, 

c. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie 

zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w 

Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), 

4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty 

wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, 

na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w 

drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej 

Polskiej uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o 

przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie 

wydania świadectwa lub innego dokumentu. 



5. Jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu,            

o którym mowa ust. 4, albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu 

napotyka trudne do usunięcia przeszkody, o których mowa w art. 93a ustawy o 

systemie oświaty, cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia 

lub jednolite studia magisterskie, jeżeli przedstawią decyzję administracyjną wydaną 

przez kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na 

studia wyższe. Decyzję administracyjną wydaje kurator oświaty właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie (wnioskodawcy), 

a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

kuratora oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca 

zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany zagranicą (stosownie do 

wyboru wydziału).  

6. Decyzję administracyjną kuratora oświaty o uznaniu świadectwa lub innego 

dokumentu cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie WSZiA w 

terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w 

uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie 

późniejszym ustalonym przez Rektora. 

7. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają: 

a. dyplom ukończenia studiów wydany przez uprawnioną uczelnię działającą 

w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; lub 

b. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom potwierdzający ukończenie 

studiów za granicą i dający prawo do kontynuacji kształcenia na studiach 

drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego 

działa uczelnia, która ten dyplom wydała; lub 

c. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów za 

granicą uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i 

tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej 

równoważność; lub 

d. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów za 

granicą uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i 

tytułowi zawodowemu w drodze postępowania nostryfikacyjnego; lub 

e. potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie wydane w 

drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na 

określonym poziomie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy - Prawo o 



szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

W przypadku dokumentów wymienionych w punktach a-e wymagane są czytelne 

kserokopie i oryginały do wglądu, a w przypadku dokumentów zagranicznych 

dodatkowo tłumaczenie na język polski.  

8. W razie wątpliwości dotyczących dyplomu, o którym mowa w ust. 7 pkt b zgodnie z 

art. 326 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, na wniosek Kandydata na studia dyrektor Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej udziela pisemnej informacji o dyplomie wydanym przez zagraniczną 

uczelnię, tzn. o poziomie studiów i statusie uczelni. 

9. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnią 

zgodnie z art. 326 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej 

wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje uprawnień do 

kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia jeżeli: 

a. instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone 

kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub 

w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa 

wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną 

uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji; 

b. program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami 

państwa, w którym było prowadzone kształcenie. 

10. Warunkiem przyjęcia Kandydata na studia jest podpisanie przez niego umowy z 

Uczelnią określającej m.in. warunki odpłatności za studia.  

 

 

§ 5 

 

Dokumenty, o których mowa w § 4, kandydaci mogą składać w Wyższej Szkole Zarządzania 

i Administracji w Opolu w okresie rekrutacji: 

 letniej w okresie od 02 maj do 30 listopada 2021 r. 

 zimowej w okresie od 03 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

 

Traci moc Uchwała Senatu z dnia 24 kwietnia 2019 r. dotycząca zasad i trybu  przyjmowania   

na studia w roku akademickim 2020/2021 do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji     

w Opolu.  

 

Opole, dnia 4 maja 2020 r. 

 

                                                                                                                                           REKTOR 

 

                                                                                                                             …………………………………. 

                                                                                                                              Prof. dr hab. Marian Duczmal  

 

 


