Regulamin rekrutacji na studia
w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej
im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu
na rok akademicki 2017/2018
§1
1. Do postępowania kwalifikacyjnego w Wyższej Szkole Humanistyczno –
Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu może być
dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
2. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego poza granicami RP
wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego jego
równoważność z polskim świadectwem dojrzałości w szczególności: jego
nostryfikacji lub legalizacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
§2
1. Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów następują w ramach limitów
przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów. Laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów w
pierwszej kolejności.
2. Przyjmowanie pozostałych kandydatów odbywa się według kolejności
zgłoszeń.
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§3
Kandydat starający się o przyjęcie na studia składa:
1) podanie na ustalonym formularzu stanowiące załącznik do niniejszego
regulaminu,
2) kserokopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości,
3) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych,
4) xerokopię lub wyciąg z dowodu tożsamości.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia dokonuje opłaty rekrutacyjnej.
Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać w dniu składania dokumentów.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.
Dokumenty należy składać osobiście w dziekanacie Uczelni.
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne
rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. i upływa 31 sierpnia 2017 r.
W przypadku nie wykorzystania limitu przyjęć zostanie przeprowadzona
dodatkowa rekrutacja w terminie 1 wrzesień 2017 r.– 30 wrzesień 2017 r.

§4
1. Decyzję w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu
podejmuje dziekan Wydziału.
2. Podjęta decyzja o przyjęciu na pierwszy rok studiów zobowiązuje kandydata
do podpisania z Uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem dziekana.
Decyzja rektora jest ostateczna.

