Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1/2018-2019
z posiedzenia Senatu VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3
Senatu VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji
w roku akademickim 2019/2020 w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie

Działając na podstawie art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), art. 70 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 12. pkt. 6).
Statutu Uczelni, Senat VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. W roku akademickim 2019/2020 VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie zwana dalej Uczelnią,
przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki i poziomy kształcenia,
na które posiada uprawnienia nadane przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa
wyższego.
2. W przypadku uzyskania dalszych uprawnień, rekrutacja na nowe kierunki i poziomy kształcenia
będzie prowadzona w oparciu o procedury określone w niniejszych zasadach.
3. Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów
wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego.
4. Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.03.2019 r. do 30.09.2019 r.
5. Rektor może przedłużyć termin rekrutacji.
§ 2.
1. Do postępowania kwalifikacyjnego zostaje dopuszczona osoba, która:
1) zarejestrowała się w systemie internetowym służącym do rekrutacji elektronicznej, do
której dostęp można uzyskać poprzez główną stronę internetową Uczelni;
2) złożyła następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek i formę studiów,
b) kwestionariusz osobowy kandydata na studia,
c) kopię jednego z dokumentów potwierdzających uprawnienie do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu), tj.:
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 świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
 świadectwa lub innego dokumentu uznanego 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 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361;
 świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,
o której mowa powyżej;
 świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
d) zaświadczenie lekarskie (o ile jest wymagane na danym kierunku studiów),
e) 1 aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
f) 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej dostarczone na płycie CD lub drogą mailową
(z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o wymiarach: 236 x 295 pix,
rozdzielczości 300 dpi, w formacie JPG,
g) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
3) w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia – złożyła następujące
dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) kopię jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 2 c), nostryfikacji świadectwa
dojrzałości lub świadectwa dojrzałości zawierającego stwierdzenie, że dana osoba ma
prawo ubiegać się o studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też do
świadectwa dojrzałości dołączone jest zaświadczenie wystawiane przez polski konsulat,
szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, bądź kuratorium, właściwe dla miejsca
zamieszkania kandydata w Polsce, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o studia
wyższe w kraju wystawienia danego świadectwa. W przypadku, jeśli dokument
wystawiony jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie tego dokumentu na język
polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu),
d) ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
e) kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia,
f) na studia prowadzone w języku polskim – certyfikat znajomości języka polskiego lub
świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki
w języku polskim; w przeciwnym przypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać
zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie
studiów w języku polskim,
g) 1 aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
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h) 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej dostarczone na płycie CD lub drogą mailową
(z zaznaczeniem imienia i nazwiska kandydata) o wymiarach: 236 x 295 pix,
rozdzielczości 300 dpi, w formacie JPG,
i) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
4) potwierdziła podpisem, że zapoznała się z Regulaminem studiów, który dostępny jest na
stronie internetowej Uczelni oraz w jej siedzibie;
5) podpisała umowę z Uczelnią dotyczącą form odpłatności za usługi świadczone przez
Uczelnię.
2. Kandydat wraz z dokumentami lub bezpośrednio po ich przesłaniu powinien dostarczyć krótką
autoprezentację zawierającą informację o swoich pracach, zainteresowaniach, ze szczególnym
uwzględnieniem sztuki, kultury, technologii i biznesu. Prezentacja nie powinna przekraczać 50
MB i może być przesłana mailem, dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty.
§ 3.
W związku z koniecznością sprawdzenia uzdolnień artystycznych dodatkową podstawę przyjęcia na
studia stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, w trakcie którego oceniana jest dostarczona
przez kandydata prezentacja, o której mowa w § 2. ust. 2.
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3.
4.
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§ 4.
Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku
cudzoziemców na podstawie decyzji administracyjnej rektora.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora.
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, kandydat może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy do Rektora, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
Kandydatom, którzy w wyniku decyzji nie zostaną przyjęci na studia zwraca się wniesioną
opłatę rekrutacyjną.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie
Rektor

/-/ dr Piotr Stefaniuk
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