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Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 20/2015 Rektora  PWSZ  
w Koninie z dnia  30 marca 2015 r. w sprawie działań 
związanych z rekrutacją na rok akademicki 2015/2016              
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR ......... 

DOKUMENTÓW KANDYDATÓW NA STUDIA 
z dnia .............................................................. 

 
1. Przekazujący: Biuro Rekrutacji  
2. Przyjmujący: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska/ 

Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia/ Wydziału Społeczno-Humanistycznego* 
3. Przedmiot: akta kandydatów na studia w PWSZ w Koninie 

na kierunek:............................................................................................................................................................................. 
studia: I - ego stopnia / II - ego stopnia*   forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne* 

 
4. Lista akt kandydatów, którzy do dnia sporządzenia protokołu złożyli dokumenty na powyższy kierunek stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. Akta ponumerowano w kolejności od nr...............do nr……………….. 
 

5. W aktach kandydata znajdują się następujące dokumenty: 
 

 
Lp. Studia I stopnia  Studia II stopnia  
1.  podanie o przyjęcie na studia  podanie o przyjęcie na studia  

2.  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej   
3.  kopia świadectwa dojrzałości, kopia odpisu świadectwa 

dojrzałości lub kopie aneksów do świadectwa dojrzałości,  
a także oryginał dokumentu w celu poświadczenia kopii przez 
uczelnię 

 kopia świadectwa dojrzałości, kopia odpisu świadectwa 
dojrzałości lub kopie aneksów do świadectwa dojrzałości, a 
także oryginał dokumentu w celu poświadczenia kopii przez 
uczelnię 

 

4.  jedna aktualna kolorowa fotografia kandydata (o wymiarach 
35 x 45 mm), zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych 

 jedna aktualna kolorowa fotografia kandydata (o wymiarach 
35 x 45 mm), zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych  

 

5.  kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, a także 
oryginał dokumentu w celu poświadczenia kopii przez 
uczelnię 

 kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, a także 
oryginał dokumentu w celu poświadczenia kopii przez 
uczelnię 

 

6.  kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności będącego 
osobą niepełnosprawną 

 kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności będącego 
osobą niepełnosprawną,  

 

7.  oświadczenie kandydata na studia stacjonarne  
o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych 
kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej 

 oświadczenie kandydata na studia stacjonarne  
o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych 
kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej 

 

8.  zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku – w 
przypadku kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, 
fizjoterapia, wychowanie fizyczne* 

 kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo 
jednolitych magisterskich oraz suplementu do dyplomu, a 
także oryginał dokumentu – w celu poświadczenia kopii przez 
uczelnię, albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu 
dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi 
dyplomu ukończenia studiów  

 

9.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia 
studiów na kierunku dietetyka 

 

10.  zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, stwierdzające, że 
uzyskane za granicą świadectwo jest równorzędne 
świadectwu ukończenia polskiej szkoły średniej oraz 
tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez 
tłumacza przysięgłego (dotyczy absolwentów, którzy 
ukończyli szkołę średnią za granicą) 

 kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 
(nie dotyczy osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia 
na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka 
angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1), a także 
oryginał certyfikatu w celu poświadczenia kopii przez 
uczelnię 

 

11.  zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu 
maturalnego - w przypadku absolwentów szkół należących do 
Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie 
dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem 
dojrzałości 

 indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię, 
jeżeli kandydatowi nie wydano suplementu do dyplomu 

 

12.   oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet 
organizacyjny danej olimpiady lub konkursu przedmiotowego 
– w przypadku kandydata będącego laureatem lub finalistą 
olimpiad lub konkursów przedmiotowych, który ubiega się o 
przyjęcie na studia zgodnie ze szczegółowymi zasadami 
przyjmowania na studia w PWSZ w Koninie laureatów 
olimpiad stopnia centralnego 

 obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą 
mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów II stopnia pod 
warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego 
apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni 
za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia  
w państwie, w którym został wydany uznanego za 
równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia 
studiów I stopnia zgodnie z przepisami w sprawie 
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 
uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na 
podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego 
albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za 
równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia 
studiów I stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów II 
stopnia Rzeczpospolitej Polskiej 
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6. Niniejszym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po sprawdzeniu akt kandydatów według załączonej listy przyjmuje 

dokumenty bez zastrzeżeń/z następującymi zastrzeżeniami*: 
 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
Protokół podpisują: 

 
Pracownik Biura Rekrutacji (przekazujący): .................................................................................................................................. 

(data, czytelny podpis) 

 
Przedstawiciel Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (przyjmujący): ............................................................................................ 

(data, czytelny podpis) 

___________________ 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
 

 


