
Zarządzenie  NR  34a /2021  

REKTORA 

Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 

w roku akademickim 2022/2023 

  

Na podstawie art. 51b ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.) w zw. z § 12 ust. 5 pkt. 4) Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii, 

Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego Senat uchwalił się co następuje: 

 

§ 1 

1. Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach zwanej dalej „Uczelnią” w roku akademickim 2022/2023 prowadzona jest na 

kierunkach: 

1) Ekonomia – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia 

2) Finanse i rachunkowość - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia 

3) Prawo - stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie  

4) Pielęgniarstwo – stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne 

studia drugiego stopnia 

5) Kosmetologia - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia 

6) Administracja - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia 

7) Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego 

stopnia 

8) Zarządzanie i coaching - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

2. Przyjęcie na studia następuje przez: 

1) rekrutację; 

2) potwierdzenie efektów uczenia się; 

3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. 

3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, posiadający 

świadectwo dojrzałości. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów 

wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów. 

4. Wstęp na studia dla wszystkich kierunków jest wolny i następuje na podstawie dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów wyższych, decydująca jest kolejność zgłoszeń.  

 

 



§ 2 

1. Do przeprowadzenia czynności postępowania kwalifikacyjnego upoważnia się pracowników 

administracyjnych Uczelni. Kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia w Uczelni w 

wyznaczonym terminie  następujących dokumentów: 

1) ankieta osobowa, 

2) 1 fotografia, 

3) poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu określonego 

w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018, poz. 1668, z późn. zm.) – dotyczy przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

magisterskie, 

4) poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – dotyczy przyjęcia na studia 

drugiego stopnia 

 

2. Kandydat na studia może dokonać rejestracji na wybrany kierunek studiów poprzez wypełnienie 

ankiety osobowej dostępnej na stronie internetowej Uczelni www.wsepinm.edu.pl –  menu 

„rekrutacja”. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu pierwszym, kandydat zobowiązany 

jest do złożenia w Uczelni w wyznaczonym terminie dokumentów, określonych w ust. 1 pkt. 2 – 4 

niniejszego paragrafu. 

3. Organizacja i sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia szczególne 

potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. 

4. Dokumenty należy składać w Uczelni w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do 31 października  

2022 r. 

§ 3 

1. Kandydat, który złoży wszystkie wymagane dokumenty, zawiera umowę o studiowanie  

i otrzymuje jeden egzemplarz podpisanej umowy. 

2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

3. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. 

 

§ 4 

Rekrutacja na studia osób niebędących obywatelami polskimi odbywa się zgodnie z działem VIII ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). 

 

§ 5 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Kielce, dnia 27.05.2021 r.  
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