
UCHWAŁA nr 5/2022 
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 

w NOWYM TARGU 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu przyjęć na pierwszy rok studiów na określone kierunki, poziomy i formy studiów 

na rok akademicki 2022/2023 
 

Na podstawie art. 63 ust. 3, art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu PPUZ w Nowym Targu oraz § 13 ust. 1 i 2 Uchwały nr 32/2021 

Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r.  w sprawie ustalenia warunków, 

trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów 

pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  

w Nowym Targu na rok akademicki 2022/2023, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się plan przyjęć na pierwszy rok studiów w formie stacjonarnej na określone kierunki i poziomy 

studiów na rok akademicki 2022/2023: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa kierunku studiów 

 

Poziom studiów 
Plan przyjęć  

na I rok 

studiów 

w tym liczba osób przyjętych 

na podstawie potwierdzenia 
efektów uczenia się 

 
1. 

 
Architektura 

studia pierwszego 
stopnia 

50 - 

studia drugiego 
stopnia 

30 - 

2. Bezpieczeństwo narodowe 
studia pierwszego 

stopnia 
50 - 

3. Dietetyka 
studia pierwszego 

stopnia 
60 - 

 
4. 

 
Filologia angielska 

studia pierwszego 
stopnia 

60 - 

studia drugiego 
stopnia 

30 - 

5. Finanse i rachunkowość 
studia pierwszego 

stopnia 
100 - 

6. Fizjoterapia 
jednolite studia 

magisterskie 
80 - 

7. Gospodarka przestrzenna 
studia pierwszego 

stopnia 
30 5 

8. Informatyka ekonomiczna 
studia pierwszego 

stopnia 
40 - 

 
9. 

 
Kosmetologia 

studia pierwszego 
stopnia 

60 - 

studia drugiego 
stopnia 

50 - 

 
10. 

 
Pielęgniarstwo 

studia pierwszego 
stopnia 

70 - 

studia drugiego 
stopnia 

60 - 

11. Praca socjalna 
studia pierwszego 

stopnia 
30 - 

12. 
Rachunkowość i analityka 
ekonomiczna 

studia drugiego 
stopnia 

100 - 

13. Ratownictwo medyczne studia pierwszego 30 - 



  stopnia   

14. Sport 
studia pierwszego 

stopnia 
40 - 

 
15. 

 
Turystyka i rekreacja 

studia pierwszego 
stopnia 

50 5 

studia drugiego 
stopnia 

40 5 

Łączny plan przyjęć na pierwszy rok studiów 

w formie stacjonarnej 
1060 

15 

 

§ 2 

W przypadku przyjęcia na dany kierunek i poziom studiów mniejszej liczby osób niż określona w § 1  

lub nieuruchomienia kierunku studiów, Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym 

Targu upoważnia Rektora do podejmowania decyzji w sprawie przesunięcia planu przyjęć pomiędzy 

poszczególnymi kierunkami w granicach łącznego planu przyjęć określonego w § 1. 

 

§ 3 

Ustala się plan przyjęć na pierwszy rok studiów w formie niestacjonarnej na określone kierunki i poziomy 

studiów na rok akademicki 2022/2023: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa kierunku studiów 

 

Poziom studiów 
Plan przyjęć na 

I rok studiów 

w tym liczba osób przyjętych 

na podstawie potwierdzenia 
efektów uczenia się 

1. Finanse i rachunkowość 
studia pierwszego 

stopnia 
70 - 

Łączny plan przyjęć na pierwszy rok studiów 
w formie niestacjonarnej 

70 - 

 

§ 4 

1. Ustala się liczbę 30 osób jako dolny limit przyjęć tj. najmniejszą liczbę osób przyjętych, wymaganą  

do uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i w określonych formach. 

2. Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu upoważnia Rektora  

do podejmowania decyzji wynikających z bieżących potrzeb postępowania w sprawie przyjęcia na studia 

w zakresie: 
1) zmniejszenia liczby osób, określonej w ust. 1 niniejszej uchwały, stanowiącej dolny limit przyjęć; 

2) nieuruchamiania lub uruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż 

ustalony dolny limit przyjęć. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

p.o. REKTORA 

 

dr Bianka Godlewska-Dzioboń 


