
 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe  

na rok akademicki 2018/2019 

do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §14 ust. 

1 pkt. 4 lit. l Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wpisanej do rejestru uczelni niepublicznych  

i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „148” Senat Wyższej Szkoły Bankowej  

w Toruniu uchwala, co następuje: 

 

I Postanowienia ogólne 

§1 

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców, na studia 

podyplomowe, z wyłączeniem studiów podyplomowych MBA, prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej 

w Toruniu, zwanej dalej „WSB”. 

 

II Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym 

  §2 

W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty: 

1) poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

2) ankietę osobową zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,  

a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres 

do korespondencji generowaną na stronach www; 

3) poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(dowód osobisty/paszport) kandydata na studia; 

4) kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej (jeśli obowiązuje);  

5) dodatkowe dokumenty, jeśli są wymagane w procesie rekrutacyjnym. 

 

§3 

1. Rekrutacja na studia podyplomowe trawa od 1 kwietnia 2018 r. do 15 października 2018 r. 

2. Senat może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji. 

 

§4 

1. Wysokość opłaty wpisowej określa Zarząd Uczelni. 

2. Opłata wpisowa będzie podlegać zwrotowi: 

1) W przypadku nieuruchomienia kierunku, tj. z przyczyn leżących po stronie Uczelni; 

2) W przypadku rezygnacji przez kandydata, do dnia ostatecznego zakończenia naboru na dany 

kierunek, po potrąceniu poniesionych kosztów przez Uczelnię w procesie rekrutacji.  

3. Opłatę wpisową należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Uczelni. 

 

§5 

                                          Dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców 

W przypadku cudzoziemców, podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest dyplom ukończenia 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo 

zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich za granicą uznany za równorzędny z 



 

odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych 

studiów magisterskich zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów 

wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali oni zwolnieni na podstawie tych przepisów z 

postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny 

z odpowiednim polskim dyplomem  ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

III Postępowanie rekrutacyjne 

§6 

W przypadku wymienionych poniżej kierunków ustala się dodatkowe kryteria kwalifikacyjne niezbędne 

do przyjęcia na studia podyplomowe: 

Nazwa kierunku Warunki niezbędne do przyjęcia na studia 

Coaching ˗ pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej  

˗ pisemna zgoda kandydata na realizowanie studiów zgodnie z zasadami 

coachingu 

Zaawansowane zarządzanie 

projektami i programami 

Minimum 3 letnie  doświadczenie w zarządzaniu projektami. 

Logopedia ˗ wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogiczne, psychologiczne, 

medyczne,  

˗ zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do podjęcia 

zawodu logopedy, 

˗ zaświadczenie od lekarza foniatry - laryngologa o braku 

przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, 

˗ pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

Oligofrenopedagogika- edukacja 

i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną . 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Edukacja i wspieranie rozwoju 

dzieci- z autyzmem, zespołem 

Aspergera oraz innymi 

zaburzeniami. 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

 

Integracja sensoryczna- diagnoza 

i terapia dzieci. 

Ukończenie następujących kierunków studiów: 

- Psychologia 

- Pedagogika 

- Pedagogika specjalna 

- Logopedia  

- Rehabilitacja i fizjoterapia. 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Neurodydaktyka Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 



 

Pedagogika resocjalizacyjna i 

penitencjarna z kuratelą sądową. 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Pedagogika szkolna z 

psychopedagogiką kreatywności. 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Studia kwalifikacyjne w zakresie 

edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Organizacja i zarządzanie oświatą Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Terapia pedagogiczna i 

socjoterapia 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Terapia pedagogiczna i 

arteterapia 

Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka z elementami integracji 

sensorycznej. 

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia, studiów 

wyższych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna. 

 

Język angielski w biznesie Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie B2 

(CEFR).   

Język angielski w edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kompetencje językowe są na poziomie B1. 

Nauczyciel na starcie Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Neurologopedia Uprawnienia logopedyczne. 

Surdopedagogika Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

Tyflopedagogika Uprawnienie psychologiczno- pedagogiczne. 

 

 

§7 

1. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Kandydaci na studia podyplomowe są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc. 

3. Warunkiem wpisania na listę słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej  

w Toruniu jest: 

1. złożenie kompletu dokumentów, 

2. spełnienie dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych (jeżeli obowiązują), 

3. podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studia podyplomowe. 

 

§8 

Uchwała nie dotyczy rekrutacji na studia podyplomowe finansowane lub współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 



 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


