
 
 

                                                     UCHWAŁA SENATU 
Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej  

z siedzibą w Warszawie 
                                                 

nr 6/10/18 z dnia 5 października 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 07/09/18 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Warszawskiej Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w roku akademickim 2018/2019. 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1669), Senat uchwala co następuje:  

 
                   § 1  

W uchwale nr nr 08/09/18 z Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej z dnia 

24 września 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku 

akademickim 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:  

1) podstawa prawna otrzymuje następujące brzmienie:  

„Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1669), Senat uchwala co następuje:”;  

2) § 3 otrzymuje brzmienie:  

 
                   § 3  

1. Rekrutacja na studia w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w 

Warszawie    przeprowadzana jest w formie:  



1) postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez komisje rekrutacyjne 

jednostek organizacyjnych zwane dalej KR JO;  

1) złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów; 

2) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej  

2. O przyjęciu formy rekrutacji, o której mowa w ust. 1 decyduje Rektor  

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

4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej 

przez przewodniczącego KRJO.  

5. Od decyzji KRJO przysługuje odwołanie do rektora.  

6. Nadzór nad rekrutacją sprawuje Prorektor ds. dydaktycznych;  

3) w § 4:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. KRJO powoływane są przez prorektora ds. dydaktyki, z zastrzeżeniem ust. 3.”,  

b) w ust. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„9) wysyłanie pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia;”,  

c) po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:  

„13) rozpatrywanie wniosków/podań w sprawie przywrócenia terminu wpisu na listę 

studentów, w przypadku kandydatów, którzy z przyczyn losowych/osobistych nie 

zdążyli dokonać wpisu w wyznaczonym terminie.”,  

d) uchyla się ust. 7;  

4) w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:  

„3) posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym 

mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia  

4) posiada dyplom ukończenia studiów — w przypadku kandydata na studia drugiego 

stopnia;”;  

5) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7  

„Rektor ustala zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za 

przeprowadzenie rekrutacji, której wysokość określona jest w Rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.”;  

6) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  



„3. Na kierunkach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, 

obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą uwzględnia się, zamiast 

języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdany jest egzamin maturalny.”;  

7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej.”;  

 

8) w § 13:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej.”,  

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek 

studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) pod uwagę brany będzie 

wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej.”;  

9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na 

danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów 

lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w 

terminach określonych w systemie IRK.”;  

10) w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia podejmowana jest po 

dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego 

podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

3. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po 

dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia 

studiów.”;  

11) § 18 otrzymuje brzmienie:  

„§ 18  

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

2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej 

przez przewodniczącego WRJO.  

3. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do rektora.”;  



 

12) w § 20 w ust. 3 uchyla się pkt 5. 
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13) § 21 otrzymuje brzmienie:  

„§ 21  

Warunki i tryb rekrutacji na studia dla cudzoziemców określone zostały w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały.”;  

14) w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki studiów trwa:  

1) na studia stacjonarne: od 10 maja do 30 września 2019 r. (w uzasadnionych 

przypadkach rekrutacja na studia drugiego stopnia może być wydłużona do 31 

października 2019 r.);  

2) na studia niestacjonarne: od 10 maja do 31 października 2019 r.  

2. Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie prowadzone kierunki studiów rozpoczyna się 

od  8 stycznia 2020 i kończy się 31 marca 2020 roku.”;  

15) użyty skrót „UKR” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazem „rektor”;  

16) użyte wyrazy „w Załącznikach nr 1” oraz „Załączniki nr 1–” zastępuje się 

odpowiednio wyrazami „w załączniku nr 2” lub „załącznik nr 2”;  

17) uchyla się załączniki od 1 i wprowadza się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;  

18) dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

 
§ 2 

 

Tekst jednolity uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Collegium 

Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019, 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
    
 



 

 

 

 

                                     Załącznik NR 1  do  UCHWAŁY SENATU 
             Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie 
                                                 

nr 6/10/18 z dnia 5 października 2018 r. 
  

W sprawie  warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów—cudzoziemców 
                     § 1  
 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:  

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;  

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach;  

3) decyzji ministra;  

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;  

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 

zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;  

6) decyzji administracyjnej rektora.  

 
                  § 2 
 

1. Cudzoziemcy, kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia podlegają 

postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami kwalifikacji określonymi w 

załączniku nr 2 do uchwały.  

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają KR JO.  

3. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu 

wymaganych dokumentów nie powołuje się KRJO  

4. Rektor może upoważnić przewodniczącego KRJO albo prorektora, w przypadku 

niepowołania KRJO, do wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 6 

niniejszego dokumentu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia.  

 
                    § 3 
 

Załącznik  nr 1  
 



1. Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w Collegium Humanum 

Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie przystępuje do postępowania 

kwalifikacyjnego, składając w formie elektronicznej wniosek w IRK.  

2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który:  

1) zarejestrował się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK,  

2) wniósł opłatę rekrutacyjną,  

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, o którym mowa w 

art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym 

że świadectwo dojrzałości lub inny dokument winny być równorzędne lub uprawniające 

do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniające do ubiegania 

się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie 

wydania świadectwa lub innego dokumentu,  

4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia — posiada dyplom 

ukończenia studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego z 

uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania dyplomu,  

5) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim — 

posiada dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,  

6) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim — 

posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,  

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym  innym niż 

angielski — posiada dokument potwierdzający znajomość tego języka 

7) spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów 

przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów, 

określone w załączniku nr 2 do uchwały. 

8)w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w Collegium Humanum Szkoły 

Głównej Menedżerskiej w Warszawie w formie  określonej w § 3 uchwały nr ……z dnia 

27 listopada 2018 roku   Senatu jako  przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, 

kwalifikacja następuje na podstawie  art. 85.ust.1.p.1)4) i5) Ustawy z dnia  dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji na studia kandydatów cudzoziemców 

oraz listę dodatkowych dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o 

przyjęcie na studia do Uczelni ustali rektor.  

 
§ 4  



 
 

1. Oceny ze świadectw dojrzałości/dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za 

granicą będących podstawą kwalifikacji na studia do Collegium Humanum Szkoły 

Głównej Menedżerskiej w Warszawie zostaną przeliczone na system oceniania właściwy 

systemowi polskiemu, na podstawie przeliczników. Sposób przeliczania ocen, zostanie 

określony w odrębnych przepisach.  

2. Na kierunkach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, 

kandydatom cudzoziemcom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, zamiast 

języka polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin 

maturalny.  

3. Umiejętności językowe kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na 

studia do Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, mogą 

zostać zweryfikowane, w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.  

 
              § 5  
 

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemcy otrzymują:  

1) Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia,  

2) Decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.  

 
 
                  § 6  
 

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na 

studiach w Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, zostaną 

określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

                  § 7  
 

W przypadkach nieujętych w niniejszym dokumencie przepisy niniejszej uchwały stosuje 
się odpowiednio.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik NR 2  do  UCHWAŁY SENATU 
Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie 

                                                 
Nr 6/10/18 z dnia 5 października 2018 r. 

  
W sprawie kryteriów kwalifikacji w procesie rekrutacji na studia I i II stopnia na 
kierunku Zarządzanie, profil praktyczny w Collegium Humanum – Szkole Głównej 

Menedżerskiej. 
 
 
kierunek Kryteria  
Zarządzanie Studia I 
stopnia stacjonarne   

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ  
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw 
dojrzałości z trzech przedmiotów::zdawanych na 
egzaminie maturalnym w części pisemnej. język 
polski, język obcy   i matematyka plus jeden 
dowolny przedmiot   z grupy : historia, geografia, 
przedsiębiorczość.   
Wynik ostateczny stanowi sumę punktów 
procentowych z przedmiotów maturalnych.  
Wynik z poziomu podstawowego zostanie 
pomnożony przez współczynnik 0,5.  
Jeżeli na maturze kandydat zdawał przedmiot na 
obydwu poziomach bierze się pod uwagę wynik 
korzystniejszy dla kandydata.  
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ  
Wg zasad określonych w § 13 ust. 2. Uchwały 
rekrutacyjnej Uczelni  

Zarządzanie Studia I 
stopnia niestacjonarne 

Wstęp na studia: na podstawie złożenia 
wymaganych dokumentów, po uprzednim 
zarejestrowaniu się kandydata w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).  
 
 

Zarządzanie Studia II 
stopnia stacjonarne 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, 
którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I, II 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z 
zakresu nauk społecznych  
O kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście 
rankingowej, utworzonej w oparciu o oceny na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych.  O 
przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, 
którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I, II 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 
również w innym zakresie niż nauki społeczne, będą 
mogli uzupełnić różnice programowe  

Załącznik nr 2  
 



Decyzję, o efektach kształcenia jakie student 
powinien zrealizować w celu wyrównania różnic 
programowych, podejmuje prorektor ds.  dydaktyki 
Rozmowa kwalifikacyjna. 

Zarządzanie Studia II 
stopnia niestacjonarne 

Wstęp na studia: na podstawie złożenia 
wymaganych dokumentów, po uprzednim 
zarejestrowaniu się kandydata w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).  

 


