
 

 

ZARZĄDZENIE R-36/2020 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 czerwca 2020 r.  

 

w sprawie: ustalenia zasad ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie 

i profilu w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym                         

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2021/2022. 

 

 
Na podstawie: 

 art. 51b ust. 1 pkt 1, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 13 i art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85                     

z późn. zm.) 

po zasięgnięciu opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia (uchwała                                    

Nr 2/V/2019/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.) 

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustalam zasady ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się na określonym kierunku, poziomie i profilu w Uniwersytecie 

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na 

rok akademicki 2021/2022, które stanowią załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam Prorektorowi 

ds. dydaktycznych i studenckich oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. rekrutacji 

studentów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w UTH Radom, każdemu 

w zakresie swojego działania. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, iż wymaga 

zatwierdzenia przez Senat na najbliższym posiedzeniu. 

 

 

  R E K T O R 

 

 
 

                                                                    prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 

 



 

 

2 

 

Załącznik 

do zarządzenia R-36/2020 

z dnia 24.06.2020 r. 

 

 

Zasady ubiegania się o przyjęcie na studia  

w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się  

na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów w UTH Radom 

na rok akademicki 2021/2022 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się możliwe jest na kierunki, poziomy i profile 

studiów zatwierdzone przez Uczelnię. Wykaz kierunków ogłasza się na stronie internetowej Uczelni, 

w terminie do dnia 1 października roku akademickiego, w którym ma nastąpić procedura potwierdzenia 

efektów uczenia się. 

2. O przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się mogą ubiegać się osoby posiadające decyzję o potwierdzeniu efektów uczenia się wydaną przez 

właściwą dla kierunku Komisję Weryfikującą w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się zawartym 

w programie studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022, dla 

danego kierunku, poziomu i profilu studiów.  Wydanie decyzji następuje w trybie określonym                                     

w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów 

uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania Komisji Weryfikujących efekty uczenia się. 

3. Decyzja potwierdzająca efekty uczenia się upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia poza rekrutacją 

podstawową na rok akademicki podany w tej decyzji. Ubieganie się o przyjęcie  na studia w tym trybie na 

następne lata akademickie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy nie uległy zmianie efekty uczenia się                   

z przedmiotów objętych decyzją. 

4. Liczbę miejsc na dany rok akademicki na kierunki, o których mowa w ust. 1, dla osób ubiegających się                   

o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa Rektor łącznie z limitami 

rekrutacyjnymi, przy czym liczba ta nie może być większa niż 20 % ogólnej liczby  studentów  na tym 

kierunku,  poziomie i profilu.  

5. W przypadku, jeżeli limit miejsc, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie wyczerpany, wolne miejsca mogą 

być wykorzystane dla kandydatów przyjmowanych na  studia  na  zasadach  ogólnych.   

6. Przyjęcia na dany  kierunek, poziom, profil i formę studiów, w  wyniku potwierdzenia  efektów uczenia się  

następują w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki. 

7. Osoby, którym w wyniku  przeprowadzonej procedury nie potwierdzono efektów uczenia się, mogą 

ubiegać się o przyjęcie na studia na ogólnych zasadach określonych dla rekrutacji podstawowej.  

§ 2 

Organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne 

1. Rekrutację przeprowadza i decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na określony kierunek, poziom i profil oraz 

określoną formę studiów podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. 

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

3. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora, które można złożyć 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
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§ 3 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego na studia 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się rejestrowani 

są w uczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia (SIRK). 

2. Kandydat na studia zobowiązany jest wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną w wysokości 

ustalonej przez Rektora; dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.  

3. Decyzję o potwierdzeniu efektów uczenia się wraz z dokumentami wymaganymi przy rekrutacji na studia 

prowadzonej na zasadach ogólnych, kandydat składa w komisji rekrutacyjnej.  

4. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na 

studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Przyjęcia  następują  w  ramach  listy, do wyczerpania 

limitu miejsc, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

§ 4 

Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia                       

w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się w przypadku zmian w przepisach ogólnych.  

§ 5 

Niniejsze zasady zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu www.uniwersytetradom.pl.  

 

 

http://www.uniwersytetradom.pl/

