Regulamin rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu pt.
„INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ – filary Zintegrowanego Programu Uczelni
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu ” na rok akademicki 2018/2019 – nabór letni
W ramach projektu „INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ – filary Zintegrowanego Programu Uczelni
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu” nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z004/17-00 Wyższa
Szkoła Bankowa w Wrocławiu prowadzi rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
Rekrutacja na studia do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach projektu pt. „INFORMATYZACJA,
UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ – filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej
we Wrocławiu” odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie
internetowej Uczelni www.wsb.pl/wroclaw, www.wsb.pl/opole (stosownie do wyboru wydziału).
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§2
Przyjęcia kandydatów na I rok studiów na dane specjalności i formy studiów I i II stopnia odbywają się w ramach
ustalonych limitów (limity mogą ulec zmianie):

Studia I stopnia
Na kierunku Informatyka, Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
 studia stacjonarne: limit 50 osób
 studia niestacjonarne: limit 150 osób.
dostępne specjalności:
o Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT – forma niestacjonarna
o SAP - Zintegrowane systemy informatyczne – forma stacjonarna / forma niestacjonarna
o Tester oprogramowania - forma stacjonarna / forma niestacjonarna
o Programista aplikacji w chmurze - forma niestacjonarna
o Programowanie aplikacji VR/AR w Unity 3D – forma niestacjonarna
Na kierunku Logistyka Inżynierska, Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
 studia stacjonarne: limit 25 osób
 studia niestacjonarne: limit 175 osób.
dostępne specjalności:
o Inżynieria procesów transportowych - forma stacjonarna / forma niestacjonarna
o Inżynieria systemów logistycznych – forma niestacjonarna
o Menedżer inżynierii procesów logistycznych – forma niestacjonarna
o Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu - forma niestacjonarna
Na kierunku Logistyka Inżynierska, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 studia niestacjonarne: limit 75 osób.
dostępne specjalności:
o Inżynieria procesów transportowych – forma niestacjonarna
o Inżynieria systemów logistycznych – forma niestacjonarna
Na kierunku Inżynieria zarządzania, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 studia niestacjonarne: limit 75 osób.
dostępne specjalności:
o Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi – forma niestacjonarna
o Inżynieria jakości w produkcji i usługach – forma niestacjonarna

Studia I stopnia (anglojęzyczne)
Na kierunku Zarządzanie (specjalność: Business Administration), Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
 studia stacjonarne: 40 osób;
Na kierunku Zarządzanie (specjalność: Business Administration), Wydział Ekonomiczny w Opolu
 studia stacjonarne: 20 osób.
Studia II stopnia (anglojęzyczne)
Na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Business Finance), Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
 studia stacjonarne: 20 osób.
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Jeśli liczba Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przekroczy określony limit miejsc, stworzony
zostanie ranking osób zakwalifikowanych do projektu według punktów zgodnie z §4 uzyskanych w procesie rekrutacji.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Kandydat, który z powodu wyczerpania liczby miejsc nie został przyjęty w ramach określonego limitu przyjęć zostanie
umieszczony na liście rezerwowej.
Kandydaci z list rezerwowych zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia pod warunkiem pojawienia się wolnych
miejsc.
WSB w Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w m.in. sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji
projektu lub dokumentów programowych.

§3
Podstawą przyjęcia na studia dofinansowane ze środków unijnych jest:
 spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na studia wyższe na specjalności określone w projekcie zgodnie
z zasadami rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019,
dostępnymi na stronie internetowej Uczelni oraz
 złożenie kompletu dokumentów wymaganych do zakwalifikowania do projektu w określonym terminie (formularz
uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, kserokopia dokumentów niezbędnych do
przeliczenia punktów kwalifikacyjnych – oryginały do wglądu)
 zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, po uzyskaniu
informacji o zakwalifikowaniu do projektu.
§4
Do stworzenia rankingu osób przyjętych na studia w ramach projektu przyjmuje się następujące kryteria rekrutacyjne:
1. na studia I stopnia w języku polskim
a. wyniki egzaminu dojrzałości* zdawanego w Polsce z 2 przedmiotów: j. obcy i matematyka (suma punktów
kwalifikacyjnych: max 10 pkt)
b. udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim (1 miejsce – 10 pkt, udział – 5 pkt)
2. na studia I stopnia anglojęzyczne
a. wyniki egzaminu dojrzałości* zdawanego w Polsce z języka obcego (ilość punktów kwalifikacyjnych x 2; max 10
pkt)
b. udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim (1 miejsce – 10 pkt, udział – 5 pkt)
3. na studia II stopnia anglojęzyczne
a. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (wartość oceny równa się punktom kwalifikacyjnym)
*W przypadku nie zdawania egzaminu dojrzałości z w/w przedmiotów bierze się pod uwagę wyniki klasyfikacji końcowej
ze szkoły średniej z tych przedmiotów do przeliczenia.
Zasady liczenia punktów kwalifikacyjnych do stworzenia rankingu osób zakwalifikowanych do projektu


nowa matura (matura z OKE) - podstawą kwalifikacji są wyniki pisemnego egzaminu dojrzałości zdawanego w Polsce z 2
przedmiotów (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:

 punkty procentowe z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: każdy punkt procentowy równa się 0,04
punktu kwalifikacyjnego
 punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym: każdy punkt procentowy równa się 0,05 punktu
kwalifikacyjnego.
W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym)
wybiera się poziom z wyższą ilością punktów kwalifikacyjnych po przeliczeniu.


stara matura: podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie
z zamieszczoną poniżej tabelą:
Ocena
6
5
4
3
2



Punkty
kwalifikacyjne
przy skali ocen 1-6
5
4
2,75
1,5
0,6

matura międzynarodowa - podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty
kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:
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Punkty
kwalifikacyjne
przy skali ocen 2-5
x
5
3,75
2,5
x

Ocena SL – standard level
7
6
5
4
3
2

Punkty kwalifikacyjne
4
3,44
2,88
2,32
1,76
1,2

Ocena HL – higher level
7
6
5
4
3
2

Punkty kwalifikacyjne
5
4,31
3,62
2,88
2,19
1,5

EB
Ocena SL – standard level Punkty kwalifikacyjne
9,51-10,00
4
9,01-9,50
3,6
8,51-9,00
3,2
8,01-8,50
2,8
7,51-8,00
2,4
7,01-7,50
2
6,51-7,00
1,6
6,01-6,50
1,2
Ocena HL – higher level
Punkty kwalifikacyjne
9,51-10,00
5
9,01-9,50
4,5
8,51-9,00
4
8,01-8,50
3,5
7,51-8,00
3
7,01-7,50
2,5
6,51-7,00
2
6,01-6,50
1,5

inne świadectwa lub dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie ich wydania
– podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu i decyzjom Komisji Rekrutacyjnych.
§5
Decyzję o przyjęciu na studia podejmują Komisje Rekrutacyjne.
Informacje o zakwalifikowaniu do projektu na I rok studiów dofinansowanych ze środków unijnych zostaną przesłane
drogą mailową nie później niż do 28 września 2018 r.
 I tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 5 września 2018 r.
 II tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 12 września 2018 r.
 III tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 21 września 2018 r.
 IV tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 26 września 2018 r.
 V tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 28 września 2018 r.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzja Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest ostateczna.
§6
DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I TERMINARZ REKRUTACJI
Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: 01. lipca 2018 r.
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Koniec rekrutacji zaplanowany został na 29. września 2018 r. Jeśli limity przyjęć nie zostaną osiągnięte rekrutacja
ulegnie przedłużeniu.
Wykaz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do projektu wraz z terminem dostarczenia do Biura Rekrutacji
danego Wydziału Uczelni:
komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 – do złożenia w okresie rekrutacji do projektu
deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem uczestnika
projektu o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym - do złożenia w wyznaczonych terminach:
Osoby zakwalifikowane do projektu w turze:
I
II
III
IV
V
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Termin złożenia dokumentów do:
11 września 2018 r.
20 września 2018 r.
25 września 2018 r.
28 września 2018 r. do godz. 13.00
29 września 2018 r.

aneks do umowy o świadczenie usług edukacyjnych - do wypełnienia i podpisu po zakwalifikowaniu do projektu zgodnie
z instrukcją jaka przyjdzie drogą mailową z Uczelni.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WSB w Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w m.in. sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu
lub dokumentów programowych.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą udostępnione do wglądu w Biurze Projektu, tj. Wyższa Szkoła Bankowa we
Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, pokój 127 budynek A.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Menedżer Projektu.

