
Uchwała nr 200/2020 

Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

z dnia 10 listopada 2020 roku 

w sprawie uchwalenia dodatkowych terminów rekrutacji na studia wyższe finansowane lub 

współfinansowane z EFS na rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie 

 

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 

nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 

lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 

 

§ 1 

1. ustanawia dodatkowe terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na Wydziale 

Zamiejscowym w Chorzowie na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków 

Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw”, zgodnie z 

poniższym: 

1) Logistyka – studia drugiego stopnia, trzysemestralne, niestacjonarne, limit miejsc 30 osób: 

• specjalność: Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw  

• specjalność: Lean Logistics  

• specjalność: Menedżer TSL 

2) Informatyka – studia drugiego stopnia, trzysemestralne, niestacjonarne, limit miejsc 40 osób: 

• specjalność: Internet Rzeczy i sieci przyszłości 

• specjalność: Zaawansowane systemy baz danych 

• specjalność: Programista Python. 

Dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej  - od 1 grudnia 2020 do 10 marca 2021 roku. 

2. Dokumenty, o których mowa w § 4 Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe finansowane lub 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2020/2021 

w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, zatwierdzonych Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu nr 87/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, w związku z ustaleniem 

dodatkowego terminu rekrutacji uzupełniającej, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą 

składać do 10 marca 2021. 

3. Wpis na listę studentów nastąpi do dnia 12 marca 2021 roku.  

4. Pozostałe warunki i tryb rekrutacji, określone w warunkach i trybie rekrutacji przyjętych uchwałą 

Senatu nr 87/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku pozostają bez zmian.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
Wyniki głosowania: 
Za: 4 
Przeciw: 0 
Wstrzymujących się: 0 
 



Rektor  

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

 

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk 
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