
UCHWAŁA NR 7/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze
elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych
w AMW na rok akademicki 2017/2018.

Na podstawie art. 169 ust. 2, w związku z ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
0 szkolnictwie wyższym ((/': Dz. U. z 2016 r., póz. 1842), uchwala się co następuje:

§1
W uchwale Nr 11/2016 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia
1 zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych
kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2017/2018, w § 13 wprowadza się
następujące zmiany:

1) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję
o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego stopnia - biorąc pod uwagę
limity przyjęć określone w uchwale Senatu AMW w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok
studiów w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach studiów
stacjonarnych - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia
na danym kierunku studiów na rok akademicki 2017/2018, oraz których wynik egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku
odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.";

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o której mowa w ust. 4 ustala
przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem, że zakończenie
powinno nastąpić nie później niż 15 marca 2018 r.";

3) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Osoba przyjęta na studia w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje studia
z uwzględnieniem wymogu uzupełnienia treści programowych wynikających z programu
kształcenia - w terminie wyznaczonym przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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