Zasady i tryb przyjmowania na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017
w Wyższej Szkole Demokracji w Grudziądzu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu jest uczelnią niepubliczną utworzoną na
podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUN-6014-151211/AM/11 z dnia 28.04.2011 r. i wpisaną do rejestru pod liczbą porządkową 368.
2. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole
Demokracji z siedzibą w Grudziądzu.

Rozdział II
Zasady i tryb przyjmowania na studia
§2
1. W roku akademickim 2013/2014 Uczelnia realizuje proces rekrutacji kandydatów na prowadzone
kierunki studiów I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.
2. Wstęp na studia jest wolny.
3. O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozdział III
Warunki przyjęć
§3
1. W Wyższej Szkole Demokracji mogą studiować wyłącznie osoby posiadające świadectwo
dojrzałości, które złożą komplet wymaganych dokumentów.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są:
a) dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej uczelni;
b) złożyć komplet dokumentów w dziekanacie uczelni (odrębny komplet dokumentów: podanie na
studia; kwestionariusz osobowy; kserokopię świadectwa dojrzałości; poświadczoną przez uczelnię
kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na
studia; 3 fotografie kandydata (podpisane imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej (format
JPG do 1MB / rozmiar 236x295 pikseli / rozdzielczość 300 dpi).
3. Rekrutacja do Wyższej Szkole Demokracji na rok akademicki 2013/2014 trwa od 1 czerwca do
30 września 2013 r.

Rozdział IV
Tryb wnoszenia opłat
§4
1. Nauka w Wyższej Szkole Demokracji jest płatna.
2. Zgodnie z art. 160, ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, warunki odpłatności za studia
określa umowa zwarta między Uczelnią a studentem w formie pisemnej.
3. Wniesienie opłaty postępowania w związku z przyjęciem na studia jest warunkiem wpisania na
listę studentów. Wysokość tej opłaty określa zarządzanie Kanclerza WSD.
Rozdział V
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§5
1. Informacje o trybie postępowania kwalifikacyjnego podaje się do publicznej wiadomości przez
wywieszenie ogłoszenia w dziekanacie uczelni, publikację na stronie internetowej Uczelni.
2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w przypadku dużej liczby
zgłoszeń Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji na podstawie postępowania
kwalifikacyjnego.
3. W przypadku przyjęcia na studia pracownik dziekanatu dokonuje wpisu danych do księgi albumu
pod właściwym numerem.
4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dotyczące danego kandydata są podawane do jego
wiadomości przez doręczenie decyzji przez pracownika dziekanatu za poświadczeniem odbioru na
adres wskazany w złożonych dokumentach lub osobiście w dziekanacie uczelni.

Rozdział VI
Tryb odwoławczy
§6
1. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan wydziału. Od decyzji dziekana przysługuje
odwołanie do rektora WSD. Decyzja Rektora jest ostateczna.
2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na
studia, określonych zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.).
3. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Rektora do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

Rozdział VII
Zasady przyjęć na studia obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz
cudzoziemców
§7
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na
studia w Wyższej Szkole Demokracji pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo
dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej. Zaświadczenie o
równoważności świadectwa absolwent może uzyskać w kuratorium oświaty, właściwym dla
miejsca zamieszkania kandydata. Absolwentów zagranicznych szkół średnich obowiązują takie
same zasady rekrutacji jak absolwentów polskich szkół średnich.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27
lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz.1365) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na
zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§8
1. Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkole Demokracji w Grudziądzu następuje po
immatrykulacji i złożeniu ślubowania. Tekst ślubowania określa § 39, ust.1 Statutu WSD.
2. Zasady wnoszenia opłat i ich wysokość określa zarządzenie wydane przez Kanclerza Wyższej
Szkoły Demokracji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzję podejmuje Rektor.

Przewodniczący Senatu

