
UCHWAŁA nr 15/2019 

SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

w NOWYM TARGU 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 
 
 

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 

2023/2024 
 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668 z późn zm.) oraz § 32 pkt 25 Statutu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, 

Senat Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i 

ogólnopolskich przyjmowani będą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na 

wszystkie kierunki studiów dostępne w ofercie kształcenia na rok akademicki 2023/2024 w 

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu według następujących 

zasad: 

1) kandydat musi spełnić wszystkie warunki formalne określone w uchwale Senatu 

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu w sprawie 

ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym 

prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Nowym Targu uchwalonej na dany rok akademicki; 

2) na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

stopnia centralnego lub tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, 

przyznaje się maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) na kierunki studiów na które przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny z uzdolnień 

artystycznych lub sprawności fizycznej kandydat zobowiązany jest przystąpić do tego 

egzaminu na zasadach określonych w uchwale Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Nowym Targu, o której mowa w pkt. 1. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
REKTOR 

 
 

          ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. 
 

 


