
 

Uchwała nr 12/2018 

Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

z dnia 18 maja 2018 roku 

 

 

w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów  

w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 

10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668 z późn. zm.) Senat, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Wstęp na studia jest wolny. 

2. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunek. 

 

§ 2 

1. Do studiowania w Uczelni może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca 

świadectwo dojrzałości. 

2. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku 

potwierdzenia efektów uczenia się. W wyniku potwierdzenie efektów uczenia się można 

zaliczyć studentowi 50 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Szczegółowe zasady, warunki i tryb 

potwierdzania efektów uczenia się określa Senat Collegium Mazovia odrębną uchwałą. 

3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali 

przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się, nie może być większa niż 20 % ogólnej liczby studentów na tym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 

§ 3 

1. Rekrutacja na studia, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego 

zaczyna się nie później niż 15 czerwca 2019 roku, a kończy nie później niż 30 września 

2019 roku. 



 

2. Rekrutacja na studia, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego zaczyna 

się nie później niż 15 stycznia 2020 roku, a kończy nie później niż 28 lutego 2020 roku. 

3. Rektor w terminie do końca maja 2019 roku określi szczegółowe terminy rekrutacji oraz 

limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów. 

 

§ 4 

1. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na: 

a) Wydział Nauk Stosowanych na kierunki: 

- finanse i rachunkowość - studia I stopnia (licencjackie), 

- budownictwo - studia I stopnia (inżynierskie), 

- ekonomia - studia II stopnia (magisterskie). 

 

b) Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunki: 

- pielęgniarstwo - studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie), studia 

niestacjonarne I stopnia - pomostowe (licencjackie), 

- ratownictwo medyczne - studia I stopnia (licencjackie), 

- położnictwo - studia I stopnia (stacjonarne) i niestacjonarne (pomostowe) 

 

2. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia prowadzić 

będzie rekrutację na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej  

i niestacjonarnej na kierunku fizjoterapia. 

 

 § 5 

1.   Kandydaci na studia – obywatele Polski – składają dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu, 

2) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), 

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia - kandydaci na studia II 

stopnia (oryginał lub odpis do wglądu), 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (na wybranych 

kierunkach), 

5) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz z treścią umowy o studia, 

6) dwie fotografie o wym. 35x45 mm, 

7) kserokopię dowodu osobistego (oryginał dokumentu do wglądu), 



 

8) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej i wpisowej, 

9) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi kontroli samodzielności prac 

zaliczeniowych oraz pracy dyplomowej. 

 

2.   Kandydaci na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo i położnictwo składają 

ponadto dokumenty: 

1) kserokopię dyplomu ukończenia liceum medycznego/medycznej szkoły zawodowej 

(oryginał lub odpis do wglądu), 

2) kserokopię dokumentów potwierdzających kształcenie podyplomowe (zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761) – kserokopię 

dyplomów ukończenia kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (oryginały lub odpisy 

do wglądu),.  

3. Kandydaci na studia – cudzoziemcy – składają dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu; 

2) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) wydanego  

w Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiadającego mu świadectwa lub inny 

dokument: 

a)  wydany w państwie członkowskim: Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) , Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

b) wydany przez organizację IB (International Baccalaureate) wydane przez 

organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, 

c) wydanym przez 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. poz. 10), 

d) uznany na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, 

e) uznany w drodze decyzji administracyjnej (nostryfikacji) za dokument 

potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie, uprawniające  do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; 

4) dokument potwierdzający zgodę na stały lub czasowy pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 



 

5) świadectwo ukończenia kursu  przygotowawczego do podjęcia nauki w języku 

polskim lub certyfikat znajomości języka polskiego  albo przedstawią zaświadczenie 

wydane przez komisję rekrutacyjną uczelni,  że posiada  przygotowanie oraz stopień 

znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim; 

6) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia 

na obranym kierunku i formie kształcenia; 

7) kserokopię (oryginał do wglądu) polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub 

następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia albo Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia  

w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia; 

8) dwie fotografie (35x45) podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

9) kserokopię ważnego paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 

jego tożsamość oraz obywatelstwo, 

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz treścią umowy o studia, 

11) kopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej i wpisowej, 

12) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi kontroli samodzielności prac 

dyplomowych i zaliczeniowych, 

4. Dokumenty o których mowa w ust. 3 pkt. 2 wydane w języku obcym, muszą posiadać  

tłumaczenie wydane przez tłumacza przysięgłego 

5. Zasady wymienione w ust. 3 pkt. 2 dotyczą także cudzoziemców ubiegających się  

o przyjęcie na studia II stopnia, z tym że oprócz świadectwa dojrzałości składają dyplom 

ukończenia studiów co najmniej I stopnia oraz jego tłumaczenie przez tłumacza 

przysięgłego. 

 

§ 6 

Przyjęcie na studia cudzoziemców przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi  

w art. 323 – 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i niniejszej uchwale. 

 

§ 7 

1. Przyjęcia na studia dokonywane są w kolejności zgłoszeń w ramach limitów określonych  

przez Rektora. 



 

2. Przy dużym zainteresowaniu studiami na wybranych kierunkach Rektor może dokonać 

przesunięć w ramach ustalonych limitów lub je zwiększyć, biorąc pod uwagę możliwości 

kadrowe i lokalowe Uczelni. 

3. W razie niewystarczającej liczby kandydatów na dany kierunek studiów, Rektor za zgodą 

założyciela Uczelni, wydaje decyzję o wstrzymaniu rekrutacji. 

 

§ 8 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Dział Spraw Studenckich. 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej uchwały jest Kierownik Działu Spraw 

Studenckich. 

3. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują Dziekani Wydziałów. 

4. Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji. 

5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji 

na studia, określonych niniejszą uchwałą. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


