
Uchwała nr 1

Senatu Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 

we Wrocławiu 

z dnia 28 maja 2021 roku

w przedmiocie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku 

Informatyka, na studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka, na studia pierwszego 

stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, na studia drugiego stopnia na kierunku 

Automatyka i Robotyka oraz na studia pierwszego stopnia na kierunku Bioinformatyka, 

profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym rekrutacji prowadzonej w 

drodze elektronicznej

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  

nauce oraz § 10 ust. 1 pkt 13 Statutu Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 

we Wrocławiu, Senat Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu 

podjął w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

§ 1

Ustala  się  zasady  rekrutacji  obowiązujące  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki 

Stosowanej  we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023 na  studia pierwszego stopnia na 

kierunku Informatyka, na studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka oraz 

na  studia  pierwszego  stopnia  na  kierunku  Bioinformatyka,  profil  praktyczny,  studia 

stacjonarne i niestacjonarne, w tym rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej.

1. Okres rekrutacji: kwiecień – październik, styczeń – marzec.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

3. Złożenie kompletu dokumentów:

-  świadectwa dojrzałości (uczelnia poświadcza kopię świadectwa),

- 4 fotografii,

- dowodu wpłaty wpisowego.

4. Podpisanie umowy o studia w dwóch egzemplarzach. 

5. Rekrutacja prowadzona jest też w drodze elektronicznej. 

§ 2



Ustala  się  zasady  rekrutacji  obowiązujące  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki 

Stosowanej  we  Wrocławiu  na  rok  akademicki  2022/2023  na  studia drugiego  stopnia  na 

kierunku Informatyka, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym rekrutacji 

prowadzonej w drodze elektronicznej.

Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka winien mieć ukończone studia 

pierwszego  stopnia  na  uczelni  technicznej  lub  uniwersytecie  na  kierunkach  ścisłych  lub 

ukończone studia pierwszego stopnia oraz wiedzę i  kwalifikacje z informatyki w zakresie 

koniecznym  do  podjęcia  studiów  drugiego  stopnia,  w  szczególności  udokumentowane 

certyfikatami zawodowymi lub praktyką zawodową.

W  przypadku  braku  koniecznej  wiedzy  i  kwalifikacji  kandydat  składa  oświadczenie  o 

zobowiązaniu do uzupełnienia wiedzy niezbędnej do studiowania na drugim stopniu studiów 

na kierunku Informatyka, w szczególności przez uczestnictwo w odpowiednich zajęciach na 

studiach pierwszego stopnia.

1. Okres rekrutacji: kwiecień – wrzesień, styczeń – marzec.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

3. Złożenie kompletu dokumentów:

-  odpisu  dyplomu  inżyniera  lub  licencjata  wraz  z  suplementem  do  dyplomu  lub 

potwierdzonym wypisem z indeksu (uczelnia poświadcza kopię dyplomu),

- 4 fotografii,

- dowodu wpłaty wpisowego.

4. Podpisanie umowy o studia w dwóch egzemplarzach. 

5. Rekrutacja prowadzona jest też w drodze elektronicznej. 

§ 3

Ustala  się  zasady  rekrutacji  obowiązujące  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki 

Stosowanej  we  Wrocławiu  na  rok  akademicki  2022/2023  na  studia drugiego  stopnia  na 

kierunku Automatyka i Robotyka, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne, w 

tym rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej.

1. Okres rekrutacji: kwiecień – październik, styczeń – marzec.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

3. Złożenie kompletu dokumentów:

- ankieta osobowa,



- dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem 

z indeksu (uczelnia poświadcza kopię dyplomu),

- 4 fotografie,

- dowód wpłaty wpisowego,

- podpisanie umowy w dwóch egzemplarzach.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu niezbędnej wiedzy do realizowania studiów na 

drugim stopniu.

5. Rekrutacja prowadzona jest też w drodze elektronicznej.

§ 4

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dziekanom  wszystkich  wydziałów  funkcjonujących 

w WWSIS.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu WWSIS

dr inż. Piotr Kardasz, prof. WWSIS


