KOMUNIKAT
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

Zasady i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich)
w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach
w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 169 ust 1-3 oraz 11-14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala następujące
warunki i tryb na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
(licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich) w Staropolskiej Szkole Wyższej
w Kielcach w roku akademickim 2017/2018.

§1
1. Ustala się warunki i tryb naboru na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów pierwszego i drugiego stopnia dotyczące osób:


posiadających obywatelstwo polskie oraz osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego, ale podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,



osób, które nie są obywatelami polskimi na zasadach zawartych w § 7 niniejszego
zarządzenia dla kierunków na poszczególnych wydziałach:

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY:
Pedagogika studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
resocjalizacja/z socjoterapią
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia w specjalnościach:





logopedia
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i pedagogika
wczesnoszkolna
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogika przedszkolna

Pedagogika studia drugiego stopnia w specjalnościach:

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

logopedia
resocjalizacja z socjoterapią/pracą sądową
interwencja kryzysowa z elementami mediacji





Psychologia na studiach pierwszego stopnia na specjalnościach:
psychologia edukacji
wspieranie w rozwoju
Psychologia na studiach jednolitych magisterskich
Filologia na studiach pierwszego stopnia w specjalnościach:
filologia rosyjska. Specjalność biznesowa i translatorska
filologia hiszpańska. Język hiszpański w biznesie i turystyce
Kulturoznawstwo na studiach pierwszego stopnia na specjalnościach:
kultura i wizerunek regionu
reklama i public relations
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:
Zdrowie publiczne studia pierwszego stopnia w specjalnościach:

organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
 higiena i epidemiologia
WYDZIAŁ EKONOMICZNY:
Ekonomia studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
hotelarstwo i turystyka,
gospodarka i administracja publiczna,
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
ekobiznes
Ekonomia studia drugiego stopnia w specjalnościach:

hotelarstwo i turystyka

gospodarka i administracja publiczna

ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

zarządzanie procesem zmian i design thinking
Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia w specjalnościach:





rachunkowość i podatki
finanse publiczne
finanse podmiotów gospodarczych
finanse i bankowość komercyjna

Rolnictwo studia inżynierskie* w specjalnościach:


agronomia i agrobiznes





ochrona i kształtowanie krajobrazu
przetwórstwo rolno – spożywcze
rolnictwo ekologiczne z ochroną środowiska

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W MYŚLENICACH
Ekonomia studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
hotelarstwo i turystyka,
gospodarka i administracja publiczna
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
rachunkowość i doradztwo finansowe
ekobiznes
Ekonomia studia drugiego stopnia w specjalnościach:

hotelarstwo i turystyka

gospodarka i administracja publiczna

ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

rachunkowość i doradztwo finansowe

zarządzanie procesem zmian i design thinking
Bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach pierwszego stopnia w specjalnościach:
zarządzanie kryzysowe
bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia
logistyka systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych
Pedagogika studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ,
resocjalizacja z socjoterapią
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika studia drugiego stopnia w specjalnościach:

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

logopedia

resocjalizacja z socjoterapią/pracą sądową

mediacje i interwencja kryzysowa
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BOCHNI:
Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia w specjalnościach:



rachunkowość
finanse podmiotów gospodarczych

Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia w specjalnościach:



rachunkowość i rewizja gospodarcza
finanse publiczne

Marketing i biznes elektroniczny* studia pierwszego stopnia w specjalnościach:




marketing internetowy
handel elektroniczny i budowanie relacji w sieci

WYDZIAŁ EKONOMICZNY W BOCHNI:
Ekonomia studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
ekonomika przedsiębiorstw

zarządzanie procesem zmian i design thinking
Ekonomia studia drugiego stopnia w specjalnościach:
ekonomika przedsiębiorstw

zarządzanie procesem zmian i design thinking
WYDZIAŁ WARSZAWSKI
Pedagogika studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (nauczycielska)
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką włączającą (nauczycielska)
- resocjalizacja z socjoterapią (nauczycielska)
-pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną (nauczycielska)
Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia w specjalnościach:






logopedia
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i pedagogika
wczesnoszkolna
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogika przedszkolna
rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Pedagogika studia drugiego stopnia w specjalnościach:
-edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Meontessori
- terapia pedagogiczna z logopedią
- doradztwo zawodowe z coachingiem kariery
- mediacje i interwencja kryzysowa
- andragogika
- resocjalizacja z socjoterapią
Ekonomia studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
hotelarstwo i turystyka,
gospodarka i administracja publiczna
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
rachunkowość i doradztwo finansowe
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ŁUCKU

Ekonomia studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
 ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 hotelarstwo i turystyka
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W DUBLINIE
Ekonomia studia pierwszego stopnia w specjalnościach
 ekonomika usług
 hotelarstwo i turystyka
 finanse i bankowość komercyjna
Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia w specjalnościach:





wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/wychowanie przedszkolne
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)/edukacja wczesnoszkolna
logopedia

2. Specjalność w ramach studiów I stopnia (licencjackich) jest wybierana podczas toku
studiów – maksymalnie do końca pierwszego roku, natomiast w przypadku studiów
IIgo
stopnia
(magisterskich)
jest
wybierana
przez
kandydata
w momencie złożenia dokumentów.
§2
1. Wstęp na studia I stopnia jest wolny.
2. Przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następuje pod
warunkiem złożenia kompletu następujących dokumentów rekrutacyjnych:
1) ankiety osobowej, zawierającej imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres
zamieszkania z określeniem rodzaju miejscowości (miasto/wieś), adresu do
korespondencji oraz informację o podstawowym źródle utrzymania rodziny
kandydata na studia,
2) świadectwa dojrzałości w oryginale lub jego odpisu, bądź duplikatu albo
potwierdzonej przez uczelnię kserokopii,
3) potwierdzonej przez uczelnię kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej,
4) dwóch aktualnych fotografii (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz
wersji elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi.
5) kserokopii dowodu osobistego poświadczonej przez uczelnię.
6) potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez kanclerza.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata podejmuje dziekan danego wydziału.
4. W przypadku decyzji negatywnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do
Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekanat sporządza:

a) listę alfabetyczną zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów I stopnia na
poszczególnych kierunkach. Listę wywiesza się na tablicy ogłoszeń wg nr
PESEL,
b) listę kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na pierwszy rok studiów I
stopnia. Listę wywiesza się na tablicy ogłoszeń wg nr PESEL,
6. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§3
1. Wstęp na studia II stopnia jest wolny dla kandydatów, którzy ukończyli studia
pierwszego stopnia tożsame z kierunkiem studiów drugiego stopnia:
- na kierunek EKONOMIA – absolwenci kierunku ekonomia lub pokrewnych,
- na kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - absolwenci
kierunku
finanse i rachunkowość.
- na kierunek PEDAGOGIKA – absolwenci kierunku pedagogika
- na kierunek PEDAGOGIKA w specjalności edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna – absolwenci specjalności edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna lub zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.
2. Absolwenci innych kierunków przyjmowani są na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej, z tym że dla kandydatów na kierunek pedagogika wymagane jest
przygotowanie pedagogiczne (tzn. kurs lub studia podyplomowe).
3. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (studia magisterskie) jest złożenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych wymaganych przez uczelnię:
1) ankiety osobowej, zawierającej imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres
zamieszkania z określeniem rodzaju miejscowości (miasto/wieś), adres do
korespondencji oraz informację o podstawowym źródle utrzymania rodziny
kandydata na studia,
2) odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub poświadczonej przez
uczelnię kserokopii ukończenia studiów wyższych,
3) suplementu do dyplomu lub karty informacyjnej zawierającej wykaz
przedmiotów (ilość godzin, formę zaliczenia oraz oceny) zaliczonych przez
kandydata w ramach studiów I stopnia.
4) ) świadectwa dojrzałości w oryginale lub jego odpisu, bądź duplikatu albo
potwierdzonej przez uczelnię kserokopii.
5) dwóch aktualnych fotografii (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
oraz wersji elektronicznej w rozdzielczości 300dpi.
6) kserokopii dowodu osobistego poświadczonej przez uczelnię.
7) potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez kanclerza.
4. Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach przyjmowani są w pierwszej
kolejności.
5. Absolwenci uczelni o innych kierunkach studiów zobowiązani są do przedłożenia
wraz z dokumentacją rekrutacyjną suplementu do dyplomu lub karty informacyjnej

6.

7.

8.

9.

zawierającej wykaz przedmiotów (ilość godzin, forma zaliczenia oraz ocena)
zaliczonych przez kandydata w ramach studiów I stopnia.
Decyzję o przyjęciu na studia w takim przypadku może podjąć dziekan właściwego
wydziału, jeżeli efekty kształcenia ukończonego kierunku są podobne do efektów
kształcenia dla kierunku studiów prowadzonych przez uczelnię.
W przypadku negatywnej decyzji dziekana kandydatom przysługuje prawo odwołania
do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Decyzja
Rektora jest ostateczna.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekanat sporządza:
a) listę alfabetyczną zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów II stopnia na
poszczególnych kierunkach. Listę wywiesza się na tablicy ogłoszeń wg nr
PESEL,
b) listę kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na pierwszy rok studiów
II stopnia. Listę wywiesza się na tablicy ogłoszeń wg nr PESEL,
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli inny
kierunek studiów I stopnia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego
w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.
§4

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla studiów II stopnia przeprowadza dziekan
właściwego wydziału.
2. Dla kandydatów o których mowa w § 2 pkt. 2 dziekan właściwego wydziału powołuje
komisję kwalifikacyjną.
3. Komisja kwalifikacyjna powoływana jest spośród nauczycieli akademickich i składa
się co najmniej z trzech osób (w tym przewodniczącego i sekretarza).
4. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należy:
a) zawiadamianie o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych,
b) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
c) zawiadomienie kandydatów o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej,
d) przekazywanie dokumentacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych uczelni.
5. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej jest Rektor. Kandydat
może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§5
1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dla kierunku „ekonomia” jest następujący
zakres treści kształcenia:
- treści kształcenia w zakresie mikroekonomii:
1) Wyjaśnij różnicę między ekonomią pozytywną i normatywną oraz
mikroekonomią i makroekonomią.
2) Wyjaśnij różnicę między dobrami prywatnymi i dobrami publicznymi oraz
omów cechy tych dóbr.
3) Omów czynniki kształtujące krzywą możliwości produkcyjnych.
4) Omów determinanty popytu i podaży.
5) Wyjaśnij
różnicę
między
technicznym
optimum
produkcji
i ekonomicznym optimum produkcji.

6) Omów cechy rynku doskonałej konkurencji i monopolu, podaj przykłady tych
rynków.
7) Wymień i krótko scharakteryzuj czynniki określające popyt na czynniki
wytwórcze.
- treści kształcenia w zakresie makroekonomii:
1) Mierniki makroekonomiczne (PNB, PKB, DN).
2) Wzrost i rozwój gospodarczy.
3) Bezpieczny poziom deficytu budżetowego i długu publicznego.
4) Wpływ pieniądza i polityki monetarnej na gospodarkę.
5) Polityka fiskalna i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki.
6) Inflacja – istota, pomiar, skutki dla gospodarki.
7) Bezrobocie we współczesnych gospodarkach i sposoby jego ograniczania.
- treści w zakresie analizy ekonomicznej:
1) Wyjaśnij pojęcie efektywności ekonomicznej.
2) Ekonomiczne konsekwencje wzrostu opłat za wywóz odpadów generowanych
przez gospodarstwa domowe.
3) Ekonomiczne konsekwencje zasiłków dla bezrobotnych.
4) Efektywność ekonomiczna systemów emerytalnych (tradycyjny, kapitałowy).
- treści w zakresie polityki gospodarczej:
1) Wymień i krótko scharakteryzuj tzw. układy strukturalne gospodarki narodowej.
2) Funkcje i przykłady planowania makroekonomicznego.
3) Istota rozwoju zrównoważonego i struktura ładu zintegrowanego.
4) Aktualne wskaźniki makroekonomiczne cechujące sytuację społeczno –
gospodarczą kraju.
2. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dla kierunku „pedagogika” jest następujący
zakres treści kształcenia:
- psychologia
1)
2)
3)
4)
5)

Biologiczne mechanizmy zachowania.
Procesy poznawcze.
Osobowość. Podstawowe koncepcje i struktura osobowości.
Psychologia różnic indywidualnych.
Psychologiczne i biologiczne ujęcie rozwoju człowieka.

- pojęcia i systemy pedagogiczne
1) Geneza i struktura wiedzy pedagogicznej.
2) Typologie podstawowych pojęć pedagogicznych.
3) Pedagogika jako nauka i jako filozofia wychowania.
4) Główne doktryny pedagogiczne.
5) Instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.
- teoretyczne podstawy wychowania
1) Geneza i ewolucja teorii wychowania.
2) Struktura procesu wychowania i jego dynamika.
3) Podstawowe właściwości procesu wychowawczego.

4) Podstawowe dziedziny wychowania i ich teorie.
5) Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych.
- teoretyczne podstawy kształcenia
1) Główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i szkole.
2) Cele, treści i wyniki kształcenia.
3) Uczeń jako podmiot nauczania i uczenia się.
4) Metody diagnozy nauczycielskiej.
5) Klasa szkolna i kierowanie nią.
- pedagogika społeczna
1) Prekursorzy i twórcy pedagogiki społecznej.
2) Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiki społecznej.
3) Główne środowiska życia człowieka.
4) Dziedziny aktywności człowieka.
5) Zagrożenia globalne i lokalne.
3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dla kierunku „finanse i rachunkowość” jest
następujący zakres treści kształcenia:
-treści kształcenia w zakresie rachunkowości:
1)Aktywa i pasywa klasyfikacja i sposoby księgowania.
2)Charakterystyka zasad rachunkowości.
3)Pojęcie ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia.
4)Istota i rodzaje dowodów księgowych.
5)Rachunkowość finansowa i zarządcza –podstawowe różnice.
-treści kształcenia w zakresie finansów:
1) Przedmiotowa kwalifikacja zjawisk finansowych.
2) Charakterystyka finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych.
3) Dystrybucyjna funkcja finansów.
4) Charakterystyka strumieni kredytowych.
5) Co to jest gospodarka finansowa i polityka finansowa.
-treści w zakresie prawa finansowego:
1)Pojęcie i zakres prawa finansowego.
2)Normy prawa finansowego.
3)Uprawnienia i obowiązki finansowo-prawne.
4)Stosunek prawny i jego elementy.
5)Podstawowe źródła prawa finansowego.
-treści w zakresie finansów przedsiębiorstw:
1)Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
2)Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
3)Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.
4)Analiza finansowa –podstawowe grupy wskaźników.
5)Dźwignia finansowa i operacyjna.

-treści w zakresie finansów publicznych:
1)Pojęcie i cechy budżetu państwa.
2)Funkcje i zasady budżetowe.
3)Polityka podatkowa państwa.
4)Główne składowe elementy dochodów własnych gmin.
5)Czym różni się subwencja od dotacji.

§6
1.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów:
 ogólna orientacja prezentowanej problematyki 0 – 4 punktów,
 zainteresowania 0 – 3 punktów,
 autoprezentacja; motywacja do podjęcia studiów 0 – 3 punktów.

2. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół indywidualny dla
każdego kandydata, który znajduje się w jego teczce osobowej oraz w przypadku
wszystkich kandydatów protokół zbiorczy, który jest przechowywany w dokumentacji
uczelni.
3. W protokole zbiorczym zaznacza się, czy kandydat przystąpił do rozmowy
kwalifikacyjnej czy nie, a także wpisuje się punktację uzyskaną podczas rozmów
kwalifikacyjnych. Protokoły są podpisywane przez członków Komisji
Kwalifikacyjnej.
4. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione
i potwierdzone podpisem przewodniczącego lub sekretarza.

§7
1. Studia w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach na zasadach innych, niż
obowiązujące obywateli polskich mogą podjąć cudzoziemcy na podstawie:
- umów międzynarodowych (na zasadach określonych w tych umowach)
- umów zawieranych z uczelnią zagraniczną (na zasadach określonych w tych
umowach)
- decyzji MNiSW
- decyzji Rektora StSW na zasadach odpłatności i bez świadczeń stypendialnych .
§8
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w StSW w Kielcach jeżeli posiadają:

wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.







polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
zaświadczenie o nostryfikacji uzyskanego za granicą świadectwa maturalnego lub
dyplomu ukończenia studiów (w przypadku braku umowy międzynarodowej
zawartej między Polską a krajem pochodzenia kandydata),
potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego
pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
§9

1. Cudzoziemcy, kandydaci na studia I i II stopnia składają dokumenty rekrutacyjne
zgodnie z § 2 i § 4 niniejszego komunikatu, a dodatkowo:

zaświadczenie o nostryfikacji uzyskanego za granicą świadectwa maturalnego lub
dyplomu ukończenia studiów (w przypadku braku umowy międzynarodowej
zawartej między Polską a krajem pochodzenia kandydata),

oryginał polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego,

kserokopię paszportu, wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego
do pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wszystkie wymagane dokumenty składane w języku obcym powinny być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§ 10
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się
o przyjęcie na pierwszy rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich
świadectwo maturalne równoważne z świadectwem dojrzałości bądź
jest
nostryfikowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. (z późn. zm.) Wobec tych osób obowiązuje taki sam tryb przyjęcia,
jak wobec kandydatów, którzy uzyskali maturę w Polsce.



po uzyskaniu zgody MNiSW

