ZARZĄDZENIE
Nr 19/2020
Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
oraz sposobu jej przeprowadzenia na studiach w roku akademickim 2021/2022
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 51b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zarządza się co następuje.

1. Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz
sposób jej przeprowadzenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku
akademickim 2021/2022, stanowiące załącznik do zarządzenia.
2. Wzór ankiety osobowej kandydata na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala
rektor oddzielnym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/.

REKTOR
dr inż. Wioleta Mikołajczewska, prof. GSW
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Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
oraz sposób jej przeprowadzenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
§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 2021 r. do 30 października 2021 r. oraz
2) na semestr letni — w okresie: od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 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) kierunek prawno-biznesowy (pierwszego stopnia)1;
e) zdrowie publiczne (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 Kartuzach:
a) administracja (pierwszego stopnia);
4) Wydziale Zamiejscowym w Olsztynie:
a) administracja (pierwszego stopnia);
5) Wydziale Zamiejscowym w Słupsku:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) zarządzanie i inżynieria produkcji (pierwszego stopnia);
6) Wydziale Zamiejscowym w Tczewie:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) zarządzanie i inżynieria produkcji (pierwszego stopnia).
§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) dwa jednakowe, aktualne, kolorowe zdjęcia, 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 systemie elektronicznym dostępnym poprzez stronę internetową uczelni
www.gsw.gda.pl 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 oraz informacja o posiadaniu Karty Polaka;
i) w przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji studenckiej — aktualne, kolorowe zdjęcie
w wersji elektronicznej o rozmiarach minimum 236x295 pikseli, spełniające wymagania określone
dla dowodów osobistych;
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 dziekanacie). Składając ankietę i dokumenty kandydat na studia
zobowiązany jest okazać dowód osobisty do wglądu, a w przypadku obcokrajowców — paszport.
§6
Kserokopie 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.

