
ZASADY  PRZYJĘĆ  NA  STUDIA  PODYPLOMOWE 

PROCEDURA  NR 1/2016 do studiów podyplomowych w roku sz. 2016/2017 

 

Dokument niniejszy określa zasady rekrutacji (przyjęcia) kandydatów przez: 

Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na 

studia podyplomowe, a realizowane przez Partnera Uczelni, tj. Powiatowe Centrum 

Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. 

I   Składanie wniosków na studia 

§ 1 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów I i II 

stopnia. 

§ 2 

Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego. Rekrutacja trwa do 30 września 

2016r. 

§ 3 

1. Kandydaci składają następujące dokumenty: 

a) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia. 

b) kserokopię dowodu osobistego. 

c) wypełniony kwestionariusz osobowy i umowę z uczelnią o warunkach studiowania                       

(umowa do ściągnięcia ze strony PCPPP i DN po zakończeniu rekrutacji i wpisaniu 

kandydata na listę studentów). 

d) dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna - wpisowe). 

e) dwie (2) fotografie. 

2. Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu                       

– kwestionariuszu. 

II Postępowanie rekrutacyjne 

§ 4 

Dokumenty o których mowa w § 3 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum 

Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

ul. Jedności Robotniczej 38 , 67 – 200 Głogów. 

 

 



§ 5 

1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani              

są bez egzaminów. 

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. 

3. Dziekan lub kierownik ds. studiów podyplomowych za zgodą Rektora  może wprowadzić 

dodatkowe kryteria kwalifikacyjne. 

§ 6 

2. Punkt rekrutacyjny w PCPPPiDN w Głogowie sprawdza kompletność dokumentów 

składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywa 

kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania. 

§ 7 

1. Osoby, które nie zostaną przyjęte, otrzymują zwrot opłaty wpisowej. 

2. W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega 

zwrotowi. 

3. Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego                   

w siedzibie uczelni. 

§ 8 

1. Kandydaci przyjęci na I semestr stają się studentami Wyższej Szkoły Komunikowania, 

Politologii i Stosunków  Międzynarodowych w Warszawie z chwilą immatrykulacji. 

2. Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-

prawnej o podjęciu kształcenia. 

 


