
Zasady Postępowania Rekrutacyjnego 

na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo 

9  edycja 

 

§ 1  

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na 9 edycję odpłatnych studiów 

pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo określone zostały przez  Regulamin 

postępowania rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.   

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia mogą wziąć udział 

kandydaci, którzy: 

 

a) posiadają świadectwo dojrzałości (maturę),  

b) ukończyli odpowiednio pięcioletnie liceum medyczne lub dwuipółletnią szkołę 

policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki, trzyletnią szkołę 

policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki,  

c) są obywatelami polskimi  

lub: 

d) posiadają obywatelstwo państwa obcego i ważne prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki na terenie RP oraz faktyczne zatrudnienie na terenie RP w tym zawodzie,  

 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

  

4. Rejestracja kandydatów na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie realizowana jest elektronicznie                                

za pośrednictwem strony internetowej www.pwsz-koszalin.pl w terminie od dn.  

14 stycznia 2019 r., godz. 00.01 do dnia 13 lutego 2019 r., godz. 23.59. 

 

 

 

 

§ 2  

 

 Ścieżki kształcenia 

 

1. Na studiach pomostowych prowadzone są następujące ścieżki kształcenia: 

 

a) ścieżka AB (dwa semestry/1150 godzin) – dla absolwentów pięcioletnich liceów 

medycznych, 

b) ścieżka C (trzy semestry – 2410 godzin) – dla absolwentów dwuletnich szkół 

policealnych lub pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki, 

c) ścieżka D  (dwa semestry – 1985 godzin) – dla absolwentów dwuipółletnich szkół 

policealnych lub pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki, 

 

2. Kandydaci zobowiązani są dokonać rekrutacji na odpowiednią ścieżkę zgodnie  

z posiadanym wykształceniem. 

 

http://www.pwsz-koszalin.pl/


 

§ 3  

 

 Czesne 

 

Wysokość czesnego za semestr studiów jest zależna od liczby przyjętych studentów na daną 

ścieżkę. Orientacyjna wysokość opłat semestralnych dla poszczególnych ścieżek wynosi: 

 

a) Ścieżka AB: 2500 zł/semestr 

b) Ścieżka C : 3000 zł/semestr 

c) Ścieżka D: 3200 zł/semestr 

 

 

§ 4  

 

Postępowanie kwalifikacyjne  

 

1. Zarejestrowani kandydaci składają komplet dokumentów osobiście w Referacie ds. 

Nauczania PWSZ w Koszalinie lub listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Koszalinie, Referat ds. Nauczania, ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin. 

Dokumenty niekompletne nie są przyjmowane.  

2. Dokumenty są przyjmowane od 14 stycznia 2019 r., godz. 9.00 do 14 lutego 2019r., godz. 

14.00. Dokumenty przesłane pocztą będą przyjmowane do dnia  14 lutego 2019 r., godz. 

14.00 (wpływ dokumentów do Referatu ds. Nauczania). Poza ww. terminami dokumenty 

nie będą przyjmowane. 

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą mogły wziąć udział osoby, które: 

a) spełniają wymogi rekrutacyjne, 

b) zarejestrowały się w elektronicznym systemie rekrutacji, 

c) złożyły komplet dokumentów w wymaganym terminie. 

4. Tworzenie list rankingowych opiera się na kolejności zgłoszeń, przy czym decyduje data  

i godzina osobistego złożenia kompletu dokumentów w Referacie ds. Nauczania oraz data 

i godzina stempla pocztowego (w przypadku składania dokumentów listownie). 

5. W przypadku, gdy więcej osób złoży dokumenty w tym samym terminie, a limit miejsc 

zostanie wyczerpany, o przyjęciu zdecyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie 

posiadanych przez kandydatów specjalizacji, ukończonych kursów kwalifikacyjnych oraz 

stażu pracy. 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia podejmie Komisja Rekrutacyjna w dniu  

15 lutego 2019r. 
7. Ostateczną decyzję o uruchomieniu danej ścieżki podejmie w dn. 18 lutego 2019 r. 

Rektor na podstawie liczby osób zakwalifikowanych do przyjęcia przez Komisję 

Rekrutacyjną. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie. 

 

  



§ 5 

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo 

 

1. Od kandydatów na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo wymagane                     

są następujące dokumenty: 

 kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), 

 kopia świadectwa ukończenia liceum medycznego lub dyplomu medycznej szkoły 

zawodowej  2,5 – letniej lub 3 –letniej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki (oryginał 

do wglądu), 

 3 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, 

 potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 zł na konto 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. 

2. W przypadku posiadania Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki kandydaci powinni 

również złożyć jego kopię (oryginał do wglądu). 

3. Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 należy składać w przeźroczystej, plastikowej 

koszulce. 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1) Niniejsze Zasady Postępowania Rekrutacyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. 

2) Kandydatów na studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo obowiązują ponadto 

przepisy zawarte w Regulaminie Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2018/2019. 


