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Zasady i tryb przyjmowania na studia
w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach
w roku akademickim 2019/2020
1. Nabór na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach odbywa się na
kierunku Administracja łącznie dla wszystkich specjalności.
2. O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Administracji
Publicznej w Kielcach ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, posiadające świadectwo
dojrzałości lub maturalne, kwalifikację pełną na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji
(również uzyskane w procesie kształcenia poza granicami Polski i uznawane w
Rzeczpospolitej polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wg
poziomu 5 Europejskiej Ramy Kwalifikacji), złożą deklarację podjęcia studiów drogą
elektroniczną lub osobiście oraz spełnią wszystkie wymagania określone w niniejszej
uchwale.
3. W uczelni funkcjonuje Elektroniczny System Rekrutacji zamieszczony na portalu WSAP
- http://wsap-kielce.edu.pl/. Rejestracja kandydata w ESR oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej
zgodnie z Regulaminem opłat stanowi dla uczelni pierwszy etap w procedurze starania się
kandydata o przyjęcie na studia.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają w Sekretariacie Uczelni
następujące dokumenty:
a) podanie,
b) kwestionariusz osobowy,
c) potwierdzoną przez uczelnię za zgodność kopię świadectwa maturalnego lub świadectwa
dojrzałości,
d) 4 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych
e) oraz przedstawiają do wglądu dokument osobisty ze zdjęciem umożliwiającymi
identyfikację.
5. Kandydaci zobowiązani są do wpłacenia do kasy lub na konto Uczelni opłaty
rekrutacyjnej, której wysokość zamieszczona jest w Regulaminie opłat.
6. Nabór na studia jest wolny do wyczerpania limitów przyjęć ustalanych przez Rektora.

7. Nie ustala się minimalnego poziomu punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu
maturalnego lub egzaminu dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia,
przez co należy rozumieć spełnienie wszystkich wymogów określonych w pp. 3-4.
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potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zgodnie z Regulaminem potwierdzania efektów
uczenia się WSAP.
9. Prorektor ds. studenckich powiadamia kandydatów o wyniku rekrutacji drogą mailową
lub/ i telefonicznie.
10. W przypadku odmowy przyjęcia na studia wyrażonej w powiadomieniu, kandydatowi
przysługuje odwołanie do Rektora składane w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji
za pośrednictwem e-mail. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie zasad i trybu
przyjmowania na studia.
11. Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia lub odrzuceniu jego odwołania.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
12. Rekrutacja trwa od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 roku. Jeśli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego nie zostaną wyczerpane limity, o których mowa w p. 6, Rektor może zarządzić
dodatkowe postępowanie rekrutacyjne, które odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszej uchwale.

