Załącznik
do uchwały nr 02/03/2022 Senatu GSW z dnia 3 marca 2022 r.

s. 1/3

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
oraz sposób jej przeprowadzenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024
§1
Wstęp na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wolny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku akademickim:
1) na semestr zimowy — w okresie: od 1 maja 2023 r. do 30 października 2023 r. oraz
2) na semestr letni — w okresie: od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
§2
Kierunki studiów
Rekrutacja prowadzona jest na tych samych warunkach i tym samym trybie na następujące kierunki studiów
w siedzibie uczelni na:
1) Wydziale Nauk Społecznych:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) administracja (drugiego stopnia);
c) kryminologia (pierwszego stopnia);
d) prawo w biznesie (pierwszego stopnia);
e) zarządzanie (pierwszego stopnia)1;
2) Wydziale Nauk Inżynierskich:
a) zarządzanie i inżynieria produkcji (pierwszego stopnia);
b) zarządzanie i inżynieria produkcji (drugiego stopnia);
oraz w filiach uczelni na:
3) Wydziale Zamiejscowym w Olsztynie:
a) administracja (pierwszego stopnia);
4) Wydziale Zamiejscowym w Słupsku:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) zarządzanie (pierwszego stopnia)1;
5) Wydziale Zamiejscowym w Tczewie:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) zarządzanie i inżynieria produkcji (pierwszego stopnia);
6) Wydziale Zamiejscowym w Braniewie1:
a) administracja (pierwszego stopnia)1.
§3
Studia pierwszego stopnia
Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:
1) posiadanie świadectwa dojrzałości;
2) dokonanie wpłaty wpisowego;
3) złożenie niżej wymienionych dokumentów:
a) kserokopia świadectwa dojrzałości;
b) aktualne, kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy
wydawaniu dowodów osobistych;
c) dowód wpłaty wpisowego;
d) wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej ankiety osobowej kandydata na studia lub ankieta wypełniona samodzielnie;
1

Rekrutację przeprowadza się po uzyskaniu pozwolenia na utworzenie studiów na tym kierunku.
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4) akceptacja klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną
część ankiety osobowej kandydata na studia.
§4
Studia drugiego stopnia
Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest spełnienie wymagań określonych w § 3 pkt 2 i 3 lit.
b-d, § 3 pkt 4 oraz:
1) posiadanie dyplomu ukończenia studiów;
2) złożenie niżej wymienionych dokumentów:
a) kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
b) kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów (nie dotyczy absolwentów Gdańskiej Szkoły Wyższej).
§5
Sposób przeprowadzenia rekrutacji
1. Rekrutację przeprowadza się w uczelnianym elektronicznym systemie rekrutacyjnym, dostępnym poprzez stronę internetową uczelni www.gsw.gda.pl, zwanym dalej „systemem” lub przyjmując wypełnioną ankietę kandydata na studia.
2. Kandydat na studia wprowadza do systemu swoje następujące dane osobowe:
a) imiona i nazwisko (oraz przedrostek nazwiska);
b) numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania: nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa wydającego ten dokument;
c) data i miejsce urodzenia;
d) płeć;
e) adres zamieszkania oraz do korespondencji;
f) rodzaj miejsca zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: miasto/wieś;
g) numery telefonów i/lub adres poczty e-mail do korespondencji;
h) obywatelstwo, państwo urodzenia oraz informacja o posiadaniu Karty Polaka;
i) zdjęcie, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, o rozmiarach minimum 236x295 pikseli;
oraz
j) informacje dotyczące wybranego kierunku studiów.
3. Kandydat na studia składa podpisany wydruk ankiety z systemu, lub w przypadku niewprowadzania
danych do systemu ankietę wypełnioną samodzielnie, oraz dokumenty wymienione w § 3 lub 4 w Biurze
Rekrutacji GSW (w filiach uczelni — w dziekanatach). Składając ankietę i dokumenty kandydat na studia zobowiązany jest okazać dowód osobisty do wglądu, a w przypadku obcokrajowców nieposiadających dowodu osobistego — paszport.
§6
Osoby z niepełnosprawnością
1. Kandydat na studia będący osobą niepełnosprawną może oznaczyć niepełnosprawność (Tak/Nie) w systemie lub przez dodanie załącznika do ankiety w przypadku wypełniania jej samodzielnego.
2. Kandydat na studia będący osobą niepełnosprawną może wycofać w każdym czasie informację o niepełnosprawności — wówczas załącznik do ankiety zwraca się lub niszczy.
3. Po rozpoczęciu studiów student będący osobą niepełnosprawną uzupełni w systemie, samodzielnie lub
za pośrednictwem upoważnionego pracownika Uczelni, pozostałe informacje dotyczące niepełnosprawności:
a) stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny;
b) symbole przyczyny niepełnosprawności (z orzeczenia o niepełnosprawności);
c) data ważności orzeczenia o niepełnosprawności (lub innego dokumentu i jego rodzaj);
d) data, od której istnieje niepełnosprawność.
4. Załącznika do ankiety nie przechowuje się w teczce akt osobowych studenta — zwraca się go lub niszczy. Dostęp do wszystkich zawartych w systemie informacji dotyczących niepełnosprawności — poza
studentem — mają tylko: Rektor, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością oraz upoważnieni pracownicy Uczelni (dziekanatu i kwestury).
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5. Zgromadzone informacje o niepełnosprawności udostępnia się uprawnionym podmiotom tylko w sposób
zanonimizowany (zagregowany) — bez podawania danych osobowych studenta.
§7
Kserokopie i skany dokumentów
1. Kandydat na studia zobowiązany jest przedłożyć dokumenty w oryginale do wglądu.
2. Pracownik uczelni przyjmujący kserokopię dokumentu zobowiązany jest do poświadczenia zgodności
z oryginałem, poprzez złożenie na nim podpisu i imiennej pieczątki, a w przypadku jej braku — czytelnego podpisu.
3. Pracownik uczelni przyjmujący skany dokumentów zobowiązany jest do poświadczenia ich zgodności z
oryginałami, poprzez potwierdzenie w uczelnianym elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

