Uchwała Nr 1320/12/VI/2017
Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2017/2018
na
pierwszy
rok
studiów
stacjonarnych
i
niestacjonarnych
drugiego
stopnia
o profilu ogólnoakademickim na kierunek budownictwo
Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie
art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), § 84 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Akademia Techniczno-Humanistyczna przyjmuje na rok akademicki 2017/2018 kandydatów na
pierwszy
rok
studiów
stacjonarnych
i
niestacjonarnych
drugiego
stopnia
o profilu ogólnoakademickim na kierunku budownictwo, prowadzonym na Wydziale Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
2. Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na kierunku, o którym mowa w ust. 1 określi odrębna
uchwała senatu.
3. Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzona
jest od 1 lutego 2018 roku do 19 marca 2018 roku dla studiów rozpoczynających się od semestru
letniego
w
roku
akademickim
2017/2018.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określa uchwała Nr 1249/03/VI/2017 Senatu
ATH z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018,
zwanej dalej „uchwałą”.
4. Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie kandydatów w liczbie odpowiadającej liczebności
podstawowej grupy studenckiej dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów.
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§ 2.
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego.
O przyjęcie na studia, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą ubiegać się kandydaci spełniający
następujące warunki:
1) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo,
2) złożą wymagane dokumenty w terminie określonym w uchwale,
3) uiszczą opłatę rekrutacyjną w terminie określonym w uchwale dla rekrutacji elektronicznej.
Kandydat wnosi na konto Akademii Techniczno-Humanistycznej opłatę rekrutacyjną,
w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego w Zarządzeniu Nr 1125/2016/2017 Rektora ATH z dnia 23 maja 2017 roku.
§ 3.
Rekrutację na studia prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna (WKR), powołana przez
dziekana wydziału prowadzącego kierunek studiów. Pracę wydziałowej komisji rekrutacyjnej
koordynuje i nadzoruje uczelniana komisja rekrutacyjna (UKR), powołana przez rektora.
Skład i zadania komisji rekrutacyjnych określają odrębne przepisy.
§ 4.
Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną (przez internet)
w terminach określonych w uchwale.
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest:
1) wniesienie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w uchwale dla
rekrutacji elektronicznej;
2) złożenie kompletu wymaganych dokumentów, określonych w §5 w terminie określonym w
uchwale.
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Na podstawie danych przekazanych drogą elektroniczną, wydziałowa komisja rekrutacyjna
prowadzi postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listy osób przyjętych
na studia i
nieprzyjętych na studia oraz listy rezerwowe kandydatów (o ile wydziałowe komisje rekrutacyjne
postanowią takie listy tworzyć).
Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu w terminie określonym w
uchwale.
Złożenie dokumentów w terminie określonym w uchwale jest potwierdzeniem rejestracji na
studia.
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w uchwale jest jednoznaczne
z rezygnacją z podjęcia studiów na wydziale i kierunku studiów, na które kandydat został
przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.
Podstawą do skreślenia kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia może
być również stwierdzenie przez wydziałową komisję rekrutacyjną niezgodności danych podanych
w rejestracji elektronicznej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.

§ 5.
Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania możliwe
do pobrania po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata),
2) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię
Techniczno-Humanistyczną,
3) kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczonej przez uczelnię,
4) dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym
na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz zdjęcie w wersji
elektronicznej wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata
z wymaganiami jak wyżej,
5) kopii dowodu osobistego poświadczonej przez uczelnię,
6) poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
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§ 6.
Na studia II stopnia na kierunek budownictwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I
stopnia tego kierunku.
Kwalifikacja kandydata na studia następuje na podstawie oceny figurującej na dyplomie studiów
pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.
Wydziałowa
Komisja
Rekrutacyjna
sporządza
listy
rankingowe
kandydatów
na podstawie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru:
WR = 10  ( O + S )
gdzie:

O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia,
S - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Jarosław Janicki
________________________________________________________________________________________
Oryginał uchwały z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych
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