Uchwała nr 3A/2016/2017
Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie
trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2018/2019
Działając na podstawie
1. Art. 169 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365
z późn. zm)
2. §21 pkt. 6 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej,
Senat jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwala tryb i warunki rekrutacji na studia
pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w następującym brzmieniu:
§1.
1. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole
Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
2. Uchwałę stosuje się do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich
kierunkach studiów odpowiednio do studiów licencjackich lub inżynierskich, jeżeli
wydział takie studia prowadzi.
3. Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie
w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej określa odrębna uchwała.
§2.
1. O przyjęcie na studia licencjackie lub inżynierskie może ubiegać się osoba, która posiada
świadectwo dojrzałości lub równorzędne (w wypadku cudzoziemców).
2. Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplomy IB (International
Baccalaureat) wydane przez International Baccalaureate Organization uznaje się za
równorzędne świadectwu dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w umowach międzynarodowych oraz przepisach o systemie oświaty.
§3.
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie na obowiązujących
w uczelni formularzach;
2) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
3) poświadczoną przez uprawnionego pracownika uczelni fotokopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata;
4) 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stawianymi przy wydawaniu dowodu
osobistego;
5) dowód wpłaty wpisowego;

6) wypełniony arkusz rekrutacyjny.
2. W wypadku cudzoziemców Rektor może uwarunkować proces rekrutacji na studia
dostarczeniem dodatkowych dokumentów.
§4.
1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest podpisanie w obecności pracownika WSFiP przez
zainteresowanego studiami Umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez WSFiP
w Bielsku-Białej i złożenie jej w dziale rekrutacji.
2. W wypadku niepełnoletności zainteresowanego studiami umowę edukacyjną podpisuje
zainteresowany i jego prawny opiekun.
§5.
Rekrutacja na studia może być prowadzona w siedzibie uczelni i w zamiejscowych punktach
rekrutacyjnych.
§6.
1. Rekrutacja w WSFiP w Bielsku-Białej prowadzona jest na semestr zimowy. Wykaz
kierunków i specjalności, na które prowadzona jest rekrutacja na studia pierwszego
stopnia ze wskazaniem formy studiów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
2. Rekrutacja (w tym w formie elektronicznej) rozpoczyna się z dniem 04 maja 2018 r.
3. W uzasadnionych wypadkach Rektor może uruchomić rekrutację w terminie
wcześniejszym.
4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 września 2018 r.
5. W wyjątkowych wypadkach Rektor, działając na odpowiednio umotywowany wniosek
kandydata, może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów po 30 września 2018 r.
6. Przypisanie studenta do wybranej przez niego specjalności następuje na pierwszym roku
studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności jest odpowiednia ilość kandydatów
niezbędna do utworzenia grupy.
§7.
1. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez
Rektora.
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia,
jeżeli:
1) dokumenty złożone przez kandydata nie spełniają wymogów określonych par. 3 i 4, są
niekompletne lub zostały złożone po terminie określonym w par. 6 ust. 4.
2) kandydat w sposób rażący naruszył lub narusza normy współżycia obowiązujące na
uczelni wyższej.
3. Decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia podpisuje jej
przewodniczący.

§8.
1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do uczelnianej komisji
rekrutacyjnej powołanej przez Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji.
2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji
określonych w niniejszej uchwale.
3. Uczelniana komisja rekrutacyjna w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania przekazuje
odwołanie wraz z aktami sprawy do Rektora wraz z opinią zawierającą wniosek
o utrzymanie lub zmianę zaskarżonej decyzji.
4. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§9
Kandydat zostaje wpisany na listę studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej po złożeniu ślubowania.
§10
W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia, złożone przez niego dokumenty podlegają
zwrotowi na jego żądanie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości stosownie do art.
169 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365).

Załącznik nr 1
do Uchwały Senatu
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej
z dn. 25 kwietnia 2017 r.
nr 3A/2016/2017
Wykaz kierunków i specjalności, na które prowadzona jest rekrutacja
na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
na rok akademicki 2018/2019
Kierunek finanse i rachunkowość
Studia pierwszego stopnia (licencjat) – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
1. Administracja skarbowa
2. Bankowość
3. Finanse przedsiębiorstw
4. Rachunkowość
5. Zarządzanie i finanse w nieruchomościach
6. Rachunkowość i zarzadzanie w logistyce
Kierunek informatyka
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
1. Bazy danych i systemy sieciowe
2. Grafika komputerowa i techniki multimedialne
3. Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
4. Usługi informatyczne w jednostkach administracji publicznej
Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
1. Administracja i zarządzanie w bezpieczeństwie
2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
3. Kryminologia i kryminalistyka
4. Ochrona osób i mienia
5. Służby porządku publicznego
Kierunek pedagogika
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:
1. Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
2. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna

