Załącznik nr 5
do Uchwały Senatu ATH nr 1161/05/V/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

Zasady rekrutacji
kandydatów na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się
§ 1.
1. Postępowanie kwalifikacyjne na dany kierunek studiów, poziom, profil i formę kształcenia
zostaje zakończone ogłoszeniem listy rankingowej kandydatów oraz wskazaniem osób
przyjętych na studia.
2. Liczba miejsc dla osób przyjmowanych na studia na dany kierunek, poziom, profil i formę
kształcenia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustalona jest przez senat
w ramach limitów przyjęć na dany rok akademicki.
3. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na studia w terminie
i miejscu określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedokonanie wpisu na studia w wyznaczonym terminie 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.
5. W przypadku skreślenia kandydata z listy osób przyjętych na studia, na zwolnione miejsce
wchodzi osoba zajmująca kolejne miejsce na liście rankingowej.
6. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej złożone w terminie czternastu dni od daty
doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
7. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej na I rok studiów
zostanie podany do 31 marca 2016 roku.
§ 2.
1. Na wszystkie kierunki studiów kwalifikacja następuje na podstawie uzyskanych ocen
i liczby punktów ECTS zaliczonych podczas potwierdzania efektów uczenia się.
2. Na studia mogą zostać przyjęte tylko te osoby, którym zaliczono łącznie co najmniej
30 punktów ECTS.
§ 3.
1. Komisja weryfikująca efekty uczenia się przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół,
dziekanowi wydziału.
2. Dziekan przekazuje wyniki potwierdzenia efektów uczenia się, wraz z całą dokumentacją
złożoną przez kandydata, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie
wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru:

WR 

(Oi  pi )
 pi

gdzie:
Oi – ocena z modułu kształcenia uzyskana podczas potwierdzania efektów uczenia się,
pi – punkty ECTS przypisane poszczególnym modułom kształcenia,
Σ pi nie może być mniejsze od 30, biorąc pod uwagę zapis § 2 ust. 2.
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4. Wskaźnik rekrutacji WR wyliczany jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku osób mających ten sam wskaźnik rekrutacyjny wyliczony z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku, przy ustalaniu ich miejsca na liście rankingowej bierze
się pod uwagę wskaźnik WR wyliczony z dokładnością do trzeciego lub kolejnego miejsca
po przecinku.
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