
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PONE nr 1/2018 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość  - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku 

Nauk Ekonomicznych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 Osi priorytetowej  III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwój, 

Działania nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU22/18 

 

 

§ 1. 

Rekrutacja do projektu na studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w PONE 

jest prowadzona w oparciu o kryterium merytoryczne: wynik konkursu świadectw, przeprowadzonego 

podczas postępowania rekrutacyjnego na kierunek finanse i rachunkowość, profil praktyczny, studia 

stacjonarne (liczba uzyskanych punktów obliczona zgodnie z zasadami rekrutacji w PPWSZ w Nowym 

Targu).  

 

Proces rekrutacji do Projektu będzie dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminacji.  

Wszelkie działania w ramach projeku będą zgodne  z zasadą równości szans zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

 

§ 2. 

 1. Wyniki rekrutacji na studia dualne (lista rankingowa) zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Uczelni: www.ppwsz.edu.pl w zakładce KIERUNKI STUDIÓW – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

(studia dualne) w terminie do 1.10.2018 roku.  

2. Spośród osób, które deklarowały chęć studiowania na studiach dualnych, 51 osób z najwyższą liczbą 

punktów z rekrutacji zostanie przyjęte do projektu na studia dualne na kierunku finanse i 

rachunkowość – profil praktyczny. W przypadku, gdy osoby na pozycjach powyżej 51 uzyskały taką 

samą liczbę punktów, jak osoba na pozycji 51, przeprowadzony zostanie dodatkowy ranking, w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych na maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Jeżeli także to 

kryterium nie będzie rozstrzygające, będą brane pod uwagę kolejno wyniki maturalne z języka obcego, 

geografii i historii. W ostateczności o miejscu na liście rozstrzygnie losowanie.  

3. Wszystkie pozostałe osoby, które deklarowały chęć studiowania na studiach dualnych, a w rankingu 

znalazły się na pozycjach powyżej 51, stanowią grupę rezerwową. W przypadku rezygnacji ze studiów 

dualnych lub skreślenia z listy studenta objętego dofinansowaniem z ww. projektu, kolejna osoba może 

zostać dołączona do beneficjentów Projektu, wg zasad określonych w § 3.  

4. Osoby, które aplikowały na studia dualne, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby 

punktów, mają możliwość studiowania na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny.  



§ 3. 

1. Po każdym semestrze lista studentów na studiach dualnych będzie aktualizowana w przypadku 

pojawienia się wolnych miejsc (§ 2 ust. 3). Aktualny ranking studentów z listy rezerwowej będzie 

przeprowadzony na podstawie aktualnych osiągnieć studenta: średniej ocen uzyskanych podczas ostatniej 

sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w rankingu będzie zaliczenie wszystkich 

wymaganych przedmiotów z kończącego się semestru w pierwszym terminie. 

 

 

§ 4. 

1. Od decyzji o przyjęciu na studia dualne, wydanej przez Zastępcę Dyrektora PONE, w przypadku 

pierwszej rekrutacji i w przypadku aktualizacji, przysługuje odwołanie do Dyrektora PONE w terminie 7 

dni od wywieszenia wyników na stronie internetowej.  

2. Regulamin wchodzi w życie po jego podpisaniu przez Dyrektora PONE. 


