
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 8/2019 z dnia 24.06.2019 r. 
 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI 
na poszczególne kierunki studiów 

w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku oraz Filii w Koszalinie  
w roku akademickim 2019/2020 

 
§ 1 

W roku akademickim 2019/2020 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku zwana dalej „Uczelnią” oraz 
Filia w Koszalinie zwana dalej „ Filią”, przyjmuje kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego, 
drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunki studiów wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 
 

§ 2 
Wstęp na studia jest wolny. 

 
§ 3 

Do ubiegania się o przyjęcie w trybie określonym niniejszymi zapisami uprawnieni są obywatele polscy oraz 
cudzoziemcy, o których mowa w art. 323 ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn zm.) 
 

§ 4 
Obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli 
przedstawią dokumenty wymienione w § 6 oraz dodatkowo zaświadczenie o uznaniu równoważności świadectwa 
uzyskanego za granicą ze świadectwem w Polsce. Zaświadczenie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania 
osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia kurator oświaty. 
 
 

§ 5 
Warunkiem przyjęcia na studia w Uczelni i Filii jest złożenie następujących dokumentów odpowiednio w Uczelni 
bądź w Filii: 

1) formularza podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową wg ustalonego wzoru, 
2) kserokopii świadectwa dojrzałości/maturalnego oraz oryginał do poświadczenia przez Uczelnię kserokopii,  
3) jednej aktualnej fotografii (podpisanej imieniem i nazwiskiem), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych, 
4) dowodu dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, odpowiednio na rachunek 

bankowy GWSH w Gdańsku lub Filii w Koszalinie, 
5) kserokopii dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata 

na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, 
6) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub kserokopię indeksu - oryginały 

do poświadczenia przez Uczelnię kserokopii (dotyczy studiów drugiego stopnia). 
 

§ 6 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uczelni oraz w Filii zobowiązane są do wniesienia opłaty za 
postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata nie podlega zwrotowi.  

 
§ 7 

Na studia drugiego stopnia dopuszcza się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny.  
 

§ 8 
Kanclerz w porozumieniu z Rektorem ustala odrębnymi dokumentami: 

1) limity przyjęć na prowadzone studia w Uczelni i w Filii finansowane ze źródeł innych niż opłaty za 
świadczone usługi edukacyjne, 

2) rodzaje i wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne – opłat za studia (w tym wpisowego) oraz opłat 
za świadczone usługi edukacyjne – opłat dodatkowych, 

3) tryb uiszczenia opłat określonych w pkt. 2). 



 
 

 
Wykaz kierunków studiów w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku  

oraz Filii w Koszalinie,  
objętych rekrutacją w roku akademickim 2019/2020. 

 
Tabela nr 1 
 
Studia pierwszego stopnia 

 
 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 

Lp. Kierunek Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1.  Pedagogika tak tak 
2. Zarządzanie tak tak 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU FILIA W KOSZALINIE 

Lp. Kierunek Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1.  Pedagogika tak tak 
2. Administracja tak tak 

 
Tabela nr 2 

 
Studia drugiego stopnia 
 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 

Lp. Kierunek Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1.  Pedagogika tak tak 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU FILIA W KOSZALINIE 

Lp. Kierunek Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Administracja tak tak 
 
 
Tabela nr 3 
 
Jednolite studia magisterskie 
 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 

Lp. Kierunek Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1.  Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna 

tak tak 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU FILIA W KOSZALINIE 

Lp. Kierunek Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna * 

tak tak 

 
 
* W oczekiwaniu na Decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 



 
 
 
 
 
  


	Jednolite studia magisterskie

