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SENATU AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów
w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie art. 69, art. 70 i art. 72 ustawy z dnia 22 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 25 pkt 4 Statutu Akademii im. Jakuba
z Paradyża, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 34/000/2017 Senatu AJP z dnia 1 września 2017 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 77/000/2018 Senatu AJP z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020, wprowadza się,
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W roku akademickim 2019/2020, Akademia im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej AJP,
przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) –
w ramach liczby miejsc ustalonych przez Rektora dla poszczególnych kierunków i form
studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich.”,
2) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„3.1. do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite
studia magisterskie dopuszcza się wyłącznie osobę, która posiada:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie
o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty,
3) świadectwo

dojrzałości

i

zaświadczenie

o

wynikach

egzaminu

maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający
1

kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej
za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy, o której mowa w pkt 4,
6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową
bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu
świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia
31 marca 2015 r.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz
jednolitych

studiów

magisterskich,

stacjonarnych

lub

niestacjonarnych,

na poszczególne kierunki studiów następuje na podstawie szczegółowych
Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz
jednolitych

studiów

magisterskich,

obowiązujących

absolwentów

szkół

ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”)
oraz maturę międzynarodową, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały oraz
Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich absolwentów szkół średnich, którzy zdali
egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”), stanowiących załącznik nr 2
do uchwały.”,
3) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„7.4. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych uzyskanych
w wyniku „starej matury” i punktów procentowych z przedmiotów kwalifikacyjnych
zdawanych na „nowej maturze” Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły
z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy
studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.”,
4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„8.1. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie:
1) podanie na obowiązującym w AJP formularzu,
2) świadectwo dojrzałości, o którym mowa w § 3 ust.1, w oryginale lub w odpisie lub
kopia poświadczona notarialnie; kandydaci

ze „starą maturą” świadectwo

dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół
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średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem „matury
międzynarodowej” – dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego,
(kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),
3) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych,
4) dowód opłaty rekrutacyjnej,
5) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
6) kserokopia

dokumentu

uprawniającego

cudzoziemca

do

podjęcia

studiów

na zasadach określonych w § 4 pkt 1-4.”,
5) zmienia się w załącznik nr 1 – warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego
stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin
maturalny (tzw. nową maturę) oraz maturę międzynarodową – który otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do uchwały,
6) zmienia się załącznik nr 2 – warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego
stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę) –
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały,
7) zmienia się załącznik nr 3 – szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów
drugiego stopnia – który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

3

