ZASADY I WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
§1 POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczelnia ASBiRO w roku akademickim 2020/2021 prowadzi nabór na studia niestacjonarne
pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie.
Nabór rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 roku i będzie prowadzony do wyczerpania limitu 100
miejsc, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.
Kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z kolejnością zgłoszeń, po spełnieniu kryteriów
opisanych w §2 ust. 2.
Uruchomienie kierunku studiów uwarunkowane będzie zgłoszeniem się w terminie odpowiedniej
liczby kandydatów, o której decyduje Rektor.
Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów i złożenia przez kandydata
ślubowania.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§2 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

1.

2.

3.

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie zdalnej i dzieli się na następujące
etapy:
a) Wypełnienie i odesłanie przez kandydata formularza rekrutacyjnego, który znajduje się na
stronie Uczelni www.asbiro.pl/licencjat;
b) Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem przeprowadzana telefonicznie;
c) Wpłacenie przez kandydata kwoty wpisowej zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza o opłatach za
studia na dany rok akademicki;
d) Dostarczenie przez kandydata w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w
§2 ust. 2.
e) Dostarczenie oryginałów tychże dokumentów podczas pierwszego zjazdu zaplanowanego w
harmonogramie danego roku akademickiego.
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć Uczelni następujące dokumenty rekrutacyjne:
a) Świadectwo dojrzałości albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, wraz z kopiami,
celem poświadczenia zgodności z oryginałem;
b) Świadectwo ukończenia szkoły średniej, wraz z kopią, celem poświadczenia zgodności z
oryginałem;
c) Podpisany i uzupełniony kwestionariusz o przyjęcie na studia;
d) Dokument tożsamości ze zdjęciem;
e) Zdjęcie legitymacyjne w rozmiarze 45 mm x 35 mm;
f) Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej JPG 237 * 296 pikseli;
Kandydaci będący obywatelami polskimi kwalifikowanymi na podstawie matury
międzynarodowej lub na podstawie świadectwa dojrzałości wydanego za granicą składają
dodatkowo:
a) Tłumaczenie przysięgłe świadectwa;
b) Zaświadczenie o nostryfikacji w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z
którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub
w przypadku dokumentu, z kraju, z którym zawarła wyżej wskazaną umowę, ale dokument ten
nie jest nią objęty.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

