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Załącznik nr 1
do uchwały nr 02/01/2017 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 23 stycznia 2017 r.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia pierwszego i drugiego stopnia
w roku akademickim 2017/2018
§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 2017 r. do 30 października 2017 r. oraz
2) na semestr letni — w okresie: od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2
Kierunki studiów
Rekrutacja prowadzona jest na tych samych warunkach i tym samym trybie na następujące kierunki studiów na:
1) Wydziale Nauk Społecznych:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) administracja (drugiego stopnia);
c) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (pierwszego stopnia);
d) ekonomia (pierwszego stopnia);
e) kryminologia (pierwszego stopnia);
f) pedagogika (pierwszego stopnia);
g) socjologia (pierwszego stopnia);
h) stosunki międzynarodowe (pierwszego stopnia);
i) turystyka i rekreacja (pierwszego stopnia);
2) Wydziale Nauk Inżynierskich:
a) architektura krajobrazu (pierwszego stopnia);
b) gospodarka przestrzenna (pierwszego stopnia);
c) zarządzanie i inżynieria produkcji (pierwszego stopnia);
d) zarządzanie i inżynieria produkcji (drugiego stopnia);
3) Wydziale Zamiejscowym w Koszalinie:
a) administracja (pierwszego stopnia);
b) kryminologia (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) zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3) dokonanie wpłaty wpisowego;
4) złożenie niżej wymienionych dokumentów:
a) kserokopia świadectwa dojrzałości;
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b) kserokopia dowodu osobistego lub — w przypadku jego braku — innego dokumentu tożsamości;
c) cztery jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych;
d) dowód wpłaty wpisowego;
e) wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia wyższe (odręcznie lub pobrana z systemu rekrutacji elektronicznej);
f) orzeczenie o niepełnosprawności — dla osób, które zamierzają ubiegać się o stypendium specjalne dla
osób niepełnosprawnych;
g) wniosek o przyjęcie na studia w trybie nauczania na odległość — dla osób ubiegających się o przyjęcie na
studia w tym trybie.

§4
Studia drugiego stopnia
Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest spełnienie wymagań określonych w § 3 pkt 2–3 i 4 lit. b–g
oraz:
1) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
2) złożenie niżej wymienionych dokumentów:
a) kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
b) kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów
Gdańskiej Szkoły Wyższej).

§5
Przyjęcie w trybie potwierdzenia efektów uczenia się
1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się jest spełnienie:
1) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w § 2 pkt 1 lit.
a, d, g, pkt 2 lit. c, pkt 4, pkt 5 lit. a — posiadania co najmniej pięciu lat doświadczenia zawodowego;
2) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia, określony w pkt 1
— posiadania tytułu zawodowy magistra lub równorzędnego oraz co najmniej dwóch lat doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
oraz
3) warunków określonych w § 3 lub 4;
4) złożenia wypełnionego druku wniosku o przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się;
5) weryfikacji efektów uczenia się przez uczelnianą komisję weryfikującą.
2. Od decyzji uczelnianej komisji weryfikującej przysługuje kandydatowi na studia odwołanie w terminie 14 dni
do odwoławczej komisji weryfikującej.
3. Ustala się limit studentów przyjętych na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się w wysokości nie
większej niż 20% ogólnej liczby studentów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia.

§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.
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Załącznik nr 2
nr albumu
WYPEŁNIA UCZELNIA

ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA
na studia pierwszego stopnia
Uwagi:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni — w lutym.
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

właściwe zakreślić znakiem „X”

Proszę o przyjęcie mnie na semestr

zimowy

w roku akademickim
na studia pierwszego stopnia prowadzone w trybie

letni

20 .......
stacjonarnym

/

20 .......
niestacjonarnym

na kierunek
na wydziale w siedzibie
(właściwe zakreślić znakiem „X”) uczelni

zamiejscowym
w Koszalinie

zamiejscowym
w Olsztynie

zamiejscowym
w Słupsku

zamiejscowym
w Tczewie

Nazwisko
Imiona
Imiona rodziców
Data urodzenia

ojciec
dzień

matka
m-c

rok

Miejsce urodzenia

PESEL
Narodowość

Oświadczenie dla cudzoziemców:
posiadam pochodzenie polskie

Obywatelstwo

(zakreślić, jeżeli TAK)

Dowód osobisty
lub — w przypadku jego braku — inny dokument tożsamości
dowód osobisty
(zakreślić, jeżeli TAK)

w przypadku innego dokumentu tożsamości, podać jego nazwę

data ważności

seria i nr

wydany przez

Adres zamieszkania
kod pocztowy

poczta

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

województwo

powiat

Rodzaj miejscowości zamieszkania: miasto (M) lub wieś (W)

M

W

do celów statystycznych

Adres do korespondencji
jeżeli inny niż adres zamieszkania
kod pocztowy

poczta

miejscowość

ulica
powiat

nr domu

nr lokalu

województwo

Telefon, adres e-mail
telefon

adres e-mail (wyraźnie, WIELKIMI literami)

telefon

adres e-mail (wyraźnie, WIELKIMI literami)

Ankieta osobowa kandydata na studia pierwszego stopnia
(wer. 20170123)

Pobrane z http://gsw.gda.pl/

1/2

Załącznik nr 2
Praca zawodowa
Nazwa zakładu pracy

należy wypełnić JEDNO z pól od 1 do 6, zakreślając je znakiem „X”
asystent/ 1
specjalista/

pracownik szeregowy
inne

2

kierownik/
dyrektor

pracownik samodzielny
5

bezrobotny

3

właściciel/
współwłaściciel

4

6

Egzamin dojrzałości

Niepełnosprawność

oświadczam, że zdałem(-łam)
egzamin dojrzałości w roku

rok

posiadam świadectwo
dojrzałości z wyróżnieniem

należy załączyć orzeczenie
zakreślić,
mam orzeczoną
jeżeli TAK
niepełnosprawność

zakreślić,
jeżeli TAK

Deklaracja formy opłat za studia (czesnego)
zmiana formy opłat w trakcie studiów jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku
należy wypełnić JEDNO z pól od 1 do 3, zakreślając je znakiem „X”

Wpłata semestralna
1

wpłata za semestr zimowy do 15 września,
wpłata za semestr letni do 15 lutego

zakreślić,
jeżeli TAK

Wpłata miesięczna: 5 rat
2

5 rat w każdym semestrze zimowym: do 15 września,
15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia

zakreślić,
jeżeli TAK

oraz
5 rat w każdym semestrze letnim: do 15 lutego,
15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Wpłata miesięczna: 6 rat
3

6 rat w każdym semestrze zimowym: do 15 września,
15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia, 15 lutego
oraz
6 rat w każdym semestrze letnim: do 15 marca,
15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia

zakreślić,
jeżeli TAK

Warunki odpłatności za studia określa umowa o odpłatności za studia zawierana pomiędzy Studentem a Uczelnią, której wzór zamieszczono na stronie
internetowej Uczelni: gsw.gda.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w Gdańskiej Szkole Wyższej, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Prawidłowość danych zawartych w ankiecie stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Przetwarzanie danych osobowych studenta (po przyjęciu na studia) nie wymaga zgody.
Zobowiązuję się w trakcie studiów do aktualizacji wyżej podanych danych i przyjmuję do wiadomości, że uczelnia wysyłać będzie korespondencję pod
ostatni znany jej adres do korespondencji i/lub adres e-mail.

czytelny podpis kandydata

miejscowość, data

Załączniki:
− kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
− kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości), oryginał do wglądu;
− 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
− dowód wpłaty wpisowego;
− orzeczenie o niepełnosprawności
(jeżeli dotyczy; dla osób, które zamierzają ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych);
−

inne: ____________________________________________________________________________________________________ .

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
tel. 58 305 01 83 | gsw.gda.pl
tel. centrala 58 305 08 11, 58 305 08 12
Gdańska Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 244,
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ankieta osobowa kandydata na studia pierwszego stopnia
(wer. 20170123)
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Załącznik nr 3
nr albumu
WYPEŁNIA UCZELNIA

ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA
na studia drugiego stopnia
Uwagi:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni — w lutym.
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

właściwe zakreślić znakiem „X”

Proszę o przyjęcie mnie na semestr

zimowy

w roku akademickim
na studia drugiego stopnia prowadzone w trybie

letni

20 .......
stacjonarnym

/

20 .......
niestacjonarnym

na kierunek

Nazwisko
Imiona
Imiona rodziców
Data urodzenia

ojciec
dzień

matka
m-c

rok

Miejsce urodzenia

PESEL
Narodowość

Oświadczenie dla cudzoziemców:
posiadam pochodzenie polskie

Obywatelstwo

(zakreślić, jeżeli TAK)

Dowód osobisty
lub — w przypadku jego braku — inny dokument tożsamości
w przypadku innego dokumentu tożsamości, podać jego nazwę

dowód osobisty
(zakreślić, jeżeli TAK)
data ważności

seria i nr

wydany przez

Adres zamieszkania
kod pocztowy

poczta

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

województwo

powiat

Rodzaj miejscowości zamieszkania: miasto (M) lub wieś (W)

M

W

do celów statystycznych

Adres do korespondencji
jeżeli inny niż adres zamieszkania
kod pocztowy

poczta

miejscowość

ulica
powiat

nr domu

nr lokalu

województwo

Telefon, adres e-mail
telefon

adres e-mail (wyraźnie, WIELKIMI literami)

telefon

adres e-mail (wyraźnie, WIELKIMI literami)

Ankieta osobowa kandydata na studia drugiego stopnia
(wer. 20170123)
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Załącznik nr 3
Praca zawodowa
Nazwa zakładu pracy

należy wypełnić JEDNO z pól od 1 do 6, zakreślając je znakiem „X”
asystent/ 1
specjalista/

pracownik szeregowy
inne

2

kierownik/
dyrektor

pracownik samodzielny
5

bezrobotny

3

właściciel/
współwłaściciel

4

6

Ukończone studia pierwszego stopnia
Data
wystawienia dyplomu

Kierunek ukończonych
studiów pierwszego stopnia

Nr dyplomu

Nazwa uczelni

Niepełnosprawność
Mam orzeczoną niepełnosprawność (należy załączyć orzeczenie)

zakreślić,
jeżeli TAK

Deklaracja formy opłat za studia (czesnego)
zmiana formy opłat w trakcie studiów jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku
należy wypełnić JEDNO z pól od 1 do 3, zakreślając je znakiem „X”

Wpłata semestralna
1

wpłata za semestr zimowy do 15 września,
wpłata za semestr letni do 15 lutego

zakreślić,
jeżeli TAK

Wpłata miesięczna: 5 rat
2

5 rat w każdym semestrze zimowym: do 15 września,
15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia

zakreślić,
jeżeli TAK

oraz
5 rat w każdym semestrze letnim: do 15 lutego,
15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Wpłata miesięczna: 6 rat
3

6 rat w każdym semestrze zimowym: do 15 września,
15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia, 15 lutego
oraz
6 rat w każdym semestrze letnim: do 15 marca,
15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia

zakreślić,
jeżeli TAK

Warunki odpłatności za studia określa umowa o odpłatności za studia zawierana pomiędzy Studentem a Uczelnią, której wzór zamieszczono na stronie
internetowej Uczelni: gsw.gda.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w Gdańskiej Szkole Wyższej, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Prawidłowość danych zawartych w ankiecie stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Przetwarzanie danych osobowych studenta (po przyjęciu na studia) nie wymaga zgody.
Zobowiązuję się w trakcie studiów do aktualizacji wyżej podanych danych i przyjmuję do wiadomości, że uczelnia wysyłać będzie korespondencję pod
ostatni znany jej adres do korespondencji i/lub adres e-mail.

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

Załączniki:
− kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, oryginał do wglądu;
− kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, oryginał do wglądu (nie dotyczy absolwentów Gdańskiej Szkoły Wyższej);
− kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości), oryginał do wglądu;
− 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
− dowód wpłaty wpisowego;
− orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy; dla osób, które zamierzają ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych);
−

inne: ____________________________________________________________________________________________________ .

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
tel. 58 305 01 83 | gsw.gda.pl
tel. centrala 58 305 08 11, 58 305 08 12
Gdańska Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 244,
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ankieta osobowa kandydata na studia drugiego stopnia
(wer. 20170123)
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