Uchwała
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
nr 77/WAT/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków
studiów wyższych na rok akademicki 2017/2018
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), w związku z art. 29 ustawy
z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), uchwala się, co następuje:
§1
W „Warunkach, trybie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia”, stanowiących
załącznik nr 1 do uchwały Senatu WAT nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia
2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok
akademicki 2017/2018, § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
1. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 4, na określonych
kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.
2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w
w harmonogramie lub do wyczerpania limitu miejsc.

terminie

określonym

3. W rekrutacji uzupełniającej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej
minimalną liczbę punktów rankingowych, o której mowa w § 6 ust. 1, ustaloną dla
określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną podstawowej jednostki
organizacyjnej WAT prowadzącej ten kierunek studiów.
4. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w
ust. 1, przyjmowani są kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w
procesie rejestracji kierunek (kierunki) studiów i zostali nieprzyjęci ze względu na
uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania,
o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), wynik egzaminu maturalnego z
danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu
punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów
rankingowych, o których mowa w ust. 3.

5. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów
w rekrutacji uzupełniającej podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3, uczelniana
komisja rekrutacyjna. Decyzję podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji
rekrutacyjnej”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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