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1.    CEL 

Celem procedury WSZJK-PULPnDK-WNS-9 jest ustalenie zasad postępowania w zakresie 

ustalania limitów przyjęć na dany kierunek studiów na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2.    PRZEDMIOT I ZAKRES 

Limity przyjęć są istotnymi elementami polityki edukacyjnej szkoły wyższej. Uczelnia 

zobowiązana jest do ich corocznego określenia dla wszystkich stopni kształcenia 

realizowanych w ramach kierunków studiów oraz dyscyplin naukowych, prowadzonych 

w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Procedura dotyczy określania limitów 

przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich.  

3.    TERMINOLOGIA 

Jednostka Organizacyjna Wydziału – Katedra funkcjonująca na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

4.    UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1.    Rektor uprawniony jest wydawania zarządzeń i komunikatów w sprawie 

utworzenia/zniesienia kierunku, oraz innych zmian w ofercie kształcenia, a także ustalania 

głównych kierunków działalności uczelni, kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na dany rok akademicki, ustalania 

limitów naboru kandydatów na I rok studiów na dany rok akademicki dla studiów: jednolitych 

magisterskich, pierwszego, drugiego stopnia.   

4.2.    Biuro ds. Spraw Studenckich przygotowuje projekty uchwał Senatu w sprawie kryteriów 

kwalifikacji w uczelni na dany rok akademicki. Przed podjęciem uchwał przez Senat, projekty 

opiniowane są przez Radę Edukacyjną. 

4.3.    Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za terminowe 

przygotowanie limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich.  



5.    OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Kierownicy Katedr monitorują potrzeby rynku m.in. poprzez konsultacje 

z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi na poziomie podstawowych jednostek 

organizacyjnych oraz zgłaszają prodziekanowi ds. kształcenia propozycji na kolejny rok 

akademicki – do 30 stycznia każdego roku. 

5.2. Ustalenie limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) – luty/marzec każdego roku. 

5.3. Przygotowanie dokumentów stosownie do oferty kształcenia i kryteriów kwalifikacyjnych 

– luty/marzec 

5.4. Złożenie dokumentów dotyczących limitów przyjęć na I rok studiów – do 15 marca.  

6.    DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1. Wniosek Dziekana zawierający propozycję limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów 

na poszczególne kierunki studiów lub specjalności z uwzględnieniem stopnia kształcenia 

oraz formy studiów, tj. odrębnie na studia stacjonarne i niestacjonarne jest składany do Rektora 

(wniosek składany jest corocznie) 

7.    PODSTAWA PRAWNA 

Dokumenty zewnętrzne: 

Dokumenty Procesu Bolońskiego (Deklaracja Bolońska 1999,  Praga 2001, Berlin 2003, 

Bergen 2005, Londyn 2007, Leuven 2009, Budapeszt – Wiedeń 2010), 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1311), 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U.2018.1668 z dnia 

2018.08.30) tekst jednolity (Dz. U. z 2020, poz. 85), 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów z późn. zm. (Dz.U. 2018 poz. 1861), 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 

współczynników kosztochłonności (Dz.U. 2019 poz. 202), 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, z późn. zm. (Dz.U. 2018 poz. 1669).  

Dokumenty wewnętrzne:  

Uchwała Nr  55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie na lata 2010-2020”, 



Uchwała nr 494 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, 

Uchwała Nr 528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 

2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie,  

Uchwała 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 

2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021, 

Uchwała 648 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 

2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 

2020/2021, 

Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 

2021/2022. 


