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PRZYJĘCIE NA 

STUDIA 



Kto decyduje o przyjęciu na studia? 

• rektor 

• postępowanie w sprawie przyjęcia na studia 

może prowadzić komisja (art. 72 ust. 1 Ustawy 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce) 



Postępowanie rekrutacyjne może 
skończyć się: 

• przyjęciem na studia – wpis na listę studentów 
bez wydawania decyzji administracyjnej 

• odmową przyjęcia na studia – musi być 
wydana decyzja administracyjna 

 

• podstaw prawna – art. 72 ust. 2 i 3 UPSWIN 



Odmową przyjęcia na studia 

• konieczność wydania decyzji administracyjnej wynika z 
faktu, że kandydat musi mieć prawo odwołania się od 
tejże decyzji 

• odwołanie od decyzji o nie przyjęciu następuje do rektora 
uczelni (uczelnia nie może powoływać odwoławczej 
komisji rekrutacyjnej) 

• jeśli nie powołano komisji rekrutacyjnej to kandydat ma 
prawo złożyć wniosek do rektora o ponowne 
rozpatrzenie sprawy 

• etap odwoławczy kończy się wydaniem decyzji 
administracyjnej 

• w każdym przypadku kandydat ma prawo wniesienia 
skargi na decyzję odmowną do sądu administracyjnego 



Warunku konieczne do tego, by kandydat 
został studentem 

• wpis na listę studentów lub pozytywna decyzja 

administracyjna po odwołaniu 

• złożenie ślubowania (art. 83 UPSWIN) 

• rozpoczął się rok akademicki (wymów 

dodatkowy, nie wynikający wprost z przepisów, 

ale warty rozważenia z przyczyn technicznych) 



Zaświadczenie 

• do czasu spełnienia wszystkich wymogów – 

zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów (np. 

generowane przez kandydata z programu 

rekrutacyjnego) 

• po spełnieniu wszystkich wymogów – 

zaświadczenie o studiowaniu 



PODPISYWANIE 

UMÓW – dlaczego 

nie warto 



Uczelnie nie mają obowiązku podpisywania 
umów z osobami rozpoczynającymi studia 
od roku akademickiego 2019/2020 



Powody chęci podpisania umowy: 

• informacja dla studentów o wysokości opłat 

• podstawa do windykacji zaległości 

• możliwość zawarcia „furtki” do wzrostu 

wysokości opłat w czasie trwania studiów 

• podstawa do przyjęcia na studia 

 

 



 
Informacja dla studentów o wysokości 

opłat 
 
• wysokość opłat dla studentów podejmujących 

naukę od roku akademickiego 2019/2020 (czyli 
dla studentów bez umów) określa uczelnia i 
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) przed rozpoczęciem rekrutacji (art. 80 ust. 
3 UPSWIN) 

• można dać studentowi do podpisania 
oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami 



 
Podstawa do windykacji zaległości 
 

• sądy administracyjne będą musiały brać pod 
uwagę obecny stan prawny, który nie narzuca 
obowiązku podpisania umowy żadnej ze stron 

• praktyka orzecznicza pokaże, czy ten model się 
sprawdza 



 
Możliwość zawarcia „furtki” do wzrostu 
wysokości opłat w czasie trwania studiów 

 
 
• studenci nie muszą obawiać się o wzrost opłat w 

czasie trwania nauki (dotychczas regulowała tę 
kwestię umowa) – art. 80 ust. 3 UPSWIN zabrania 
uczelniom podnosić wysokość opłat przez cały 
cykl kształcenia 



 
Podstawa do przyjęcia na studia 
 

• niepodpisanie umowy przez studenta nie może 
być podstawą do nieprzyjęcia go na studia lub 
skreślenia z listy studentów 

• uczelnia nie może narzucać dodatkowych 
warunków przyjęcia na studia ponad to, co jest w 
ustawie 



 
Konsekwencje ewentualnego podpisania 

umowy 
 

• student związany umową musi wnosić opłaty wg 
stawek zawartych w umowie 

• przesuniecie studenta do niższego rocznika (np. w 
wyniku urlopu dziekańskiego) może 
spowodować,  że na tym samym roku będą osoby, 
które z tego samego tytułu będą płacić różne 
kwoty 

 



 
Dlaczego nie warto podpisywać umów – 

spojrzenie praktyczne 
 

• mniejsze kolejki do dziekanatu na początku roku 
akademickiego 

• usprawnienie procesu przygotowania dokumentów 
dla studentów pierwszego roku (brak podpisów 
dziekanów, nie trzeba segregować dokumentów 
alfabetycznie – oświadczenia o zapoznaniu się z 
opłatami oraz ślubowanie można przygotować w 
formie druku do uzupełnienia danych) 

• do teczki studenta jako dokument „początkowy” 
można wydrukować zaświadczenie o studiowaniu 
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