1. Jak przebiega proces rekrutacji na studia I stopnia?
Pierwszy etap rekrutacji to zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji –
https://e-rekrutacja.pwsw.pl/default.aspx
Drugi etap to złożenie w Instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów
wymaganych dokumentów, w tym potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego instytutowa komisja rekrutacyjna
sporządza listę przyjętych lub zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w przypadku
kierunków, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia).
2. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?
Rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) rozpoczyna się 1 czerwca 2020 roku.
3. Do kiedy trwa rekrutacja?
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2020 roku. W przypadku
niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 3 sierpnia 2020
roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 30 września 2020 roku.
4. Czy w związku z koronawirusem proces rekrutacji ulegnie zmianie? Czy zajęcia
rozpoczną się w październiku?
O wszystkich zmianach w procesie rekrutacji oraz organizacji roku akademickiego
będziemy informować na bieżąco.
5. Gdzie znajdę link do systemu rekrutacyjnego?
Link do systemu rekrutacyjnego znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce
REKRUTACJA,
hiperlink: PLATFORMA REKRUTACYJNA
https://e-rekrutacja.pwsw.pl/default.aspx
6. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji na kilka kierunków?
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej
rekrutacji – na tym etapie można zarejestrować się na rożne kierunki.

W następnym etapie należy złożyć w instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów
wymagane dokumenty – wtedy należy podjąć ostateczna decyzję w kwestii wyboru kierunku
studiów.
7. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji jeśli nie zdałem matury i czekam na poprawkę?
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej
rekrutacji - oczekując na wyniki maturalne można zarejestrować się w systemie, wyrażając
tym samych chęć studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu.
8. Kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
Pierwszy etap rekrutacji to zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji.
Drugi etap to złożenie w Instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów
wymaganych dokumentów, w tym potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
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9. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia?
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł..
10. Czy oprócz „wpisowego” wymagane są jeszcze jakieś opłaty?
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł.
Po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia, celem potwierdzenia zamiaru studiowania
należy dokonać opłaty za indeks i legitymację.
Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł.
Opłata za indeks to 4 zł.
*Ponadto w szczególnych przypadkach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce pobiera się dodatkowe opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane
z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, prowadzenie
zajęć nieobjętych programem studiów, powtarzanie określonych zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce.

11. W jaki sposób i kiedy należy zapłacić za legitymację?
Po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia, celem potwierdzenia zamiaru studiowania,
należy dokonać opłaty za indeks i legitymację.
Opłaty można dokonać w Kasie Uczelni (budynek: Kolegium Techniczne II piętro pok. 3.17)
lub na konto Uczelni – nr konta do wpłat: 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794 z opisem:
„opłata za indeks i legitymację”.
O szczegóły proszę pytać w sekretariacie instytutu PWSW prowadzącym dany kierunek
studiów podczas składania dokumentów.
12. Jakie dokumenty wymagane są przy rejestracji na studia?
Podczas rejestracji w systemie internetowej rekrutacji potrzebne będą:
1) świadectwa dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów –
w celu wprowadzenia wyników egzaminu dojrzałości,
2) fotografia w formie elektronicznej w celu wprowadzenia do systemu,
3) dokument potwierdzający tożsamość.
13. Czy powinno się złożyć dokumenty na uczelni osobiście?
Pierwszy etap rekrutacji to zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji.
Drugi etap to złożenie w instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów
wymaganych dokumentów:
1) ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
2) świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów
w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii,
3) 1 fotografii 37mm x 52mm,
4) potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
5) do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu
potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.
W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:
1) certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że
przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie
studiów w języku polskim,

2) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo dokument potwierdzający
przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – niezwłocznie po
rozpoczęciu kształcenia,
3) zaświadczenie o stanie zdrowia,
4) opcjonalnie: poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do
studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, (karta stałego pobytu, Karta
Polaka).
O szczegóły należy pytać w Punkcie Rekrutacyjnym lub Sekretariacie Instytutu PWSW,
który prowadzi dany kierunek studiów.
14. Czy podczas rekrutacji odbywają się egzaminy wstępne na studia?
Na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nie
przeprowadza się egzaminów wstępnych.
Dla kandydatów na kierunek filologia angielska wymagany jest egzamin maturalny
z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot
dodatkowy. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać
się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A,
B; CAE- oceny A,B,C; CPE – oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów)
lub TELC (poziom co najmniej B2).
Kandydatów na kierunki architektura wnętrz oraz projektowanie graficzne obowiązują
dodatkowo:
– przegląd i ocena prac artystycznych lub projektowych przedstawionych przez kandydata,
– rozmowa z kandydatem dotycząca studiów na wybranym kierunku.
15. Jak przeliczane są punkty z matury?
Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”.
Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów
uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym
przeliczanych według następujących zasad:
-

poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych,

-

poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych.

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
brany jest pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.
Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”.
Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów
uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na
punkty w następujący sposób:
Ocena z przedmiotu

Liczba punktów
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3.0
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Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie na punkty:
System oceniania w Ukrainie
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16. Jaki jest próg punktowy na poszczególne kierunki?
Instytutowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są do ustalenia minimalnego wyniku
w postępowaniu kwalifikacyjnym wymaganego do przyjęcia na studia w procesie rekrutacji
najpóźniej w dniu publikacji listy zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek
studiów.
17. Jaki jest limit miejsc na studia?
Regulacje w tym zakresie podane będą w późniejszym terminie.

18. Gdzie mogę zrobić badanie lekarskie?
Osobom zakwalifikowanym do przyjęcia na pierwszy rok studiów na kierunkach, na
których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia, wydaje się skierowanie na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy celem otrzymania zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia
studiów na tym kierunku.
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów mogą być wpisane na listę
przyjętych pod warunkiem dostarczenia do sekretariatu instytutu zaświadczenia, o którym
mowa wyżej, w terminie 10 dni od daty wystawienia skierowania na badania.
Przychodnie wykonujące badania lekarskie na studia
powiat Przemyski i Przemyśl:
Centrum Medyczne Jerzy Tomaka, 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 3 (pn.-pt. 7:00-15:00)
19. Czy studia na wszystkich kierunkach są bezpłatne?
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu są prowadzone
w trybie stacjonarnym. Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne.
*Ponadto w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, pobiera się dodatkowe opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane
z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, prowadzenie
zajęć nieobjętych programem studiów, powtarzanie określonych zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce.
20. W jaki sposób osoby niebędące obywatelami polskimi mogą zostać studentami PWSW?
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej
rekrutacji oraz złożenie przez kandydata w instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek
wymaganych dokumentów.
21. Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować bezpłatnie?
Osoby wymienione w art. 324 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) m.in.:
- posiadacze Karty Polaka,
- cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, uprawnione są do studiowania
bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.

22. Kiedy podane zostaną wyniki rekrutacji?
Listy przyjętych i listy rezerwowe znajdują się w poszczególnych instytutach, a ponadto
kandydaci są niezwłocznie powiadamiani pisemnie o ostatecznym wyniku rekrutacji.
23. Jak się dowiem, czy zostałem przyjęty na studia?
Listy przyjętych i listy rezerwowe znajdują się w poszczególnych instytutach, a ponadto
kandydaci są niezwłocznie powiadamiani pisemnie o ostatecznym wyniku rekrutacji.
24. Czy wszystkie kierunki prowadzone są w systemie stacjonarnym?
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu są prowadzone
w trybie stacjonarnym. Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne.
W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu możliwa jest realizacji
programu studiów według indywidualnego systemu studiowania – szczegółowe informacje
można uzyskać w sekretariacie instytutu PWSW prowadzącym dany kierunek studiów.
25. Jak przebiega rekrutacja na studia II stopnia?
Pierwszy etap rekrutacji to zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji.
Drugi etap to złożenie w instytucie PWSW prowadzącym dany kierunek studiów
wymaganych dokumentów, w tym potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego instytutowa komisja rekrutacyjna
sporządza listę przyjętych lub zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w przypadku
kierunków, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia).
Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek stosunki transgraniczne:
1) Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;
2) Przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej
utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze
postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w
trakcie studiów co najmniej pierwszego stopnia z zakresu nauk społecznych lub
humanistycznych z zastrzeżeniem pkt. 3;
3) W przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych: pozytywny wynik
testu wiedzy (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające;

4) W postępowaniu pod uwagę będą brane:
a) średnia ze studiów (50%);
b) ocena na dyplomie (50%).
5) Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do
ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).
Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek projektowanie graficzne:
1) Przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej,
utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania
kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów
co najmniej pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne lub na kierunku
pokrewnym, tj. malarstwo, rzeźba, wzornictwo, intermedia, architektura, architektura
wnętrz, edukacja artystyczna, nauki o sztuce, kulturze i społeczeństwie;
2) Postępowanie będzie przebiegało w następujący sposób:
Etap I – przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez
kandydata.
Kandydaci prezentują prace własne, które winny szeroko reprezentować ich możliwości
warsztatowe, twórcze, przygotowanie i charakter zainteresowań. Dokumentacja innych
działań plastycznych (np. prace intermedialne, animacje, video). Za przegląd prac kandydat
może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Warunkiem dopuszczenia kandydata do II etapu
jest uzyskanie 5 punktów.
Etap II – rozmowa sprawdzająca specjalistyczną wiedzę kandydata z zagadnień
dotyczących projektowania graficznego oraz wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury oraz
wiedzy związanej ze specyfiką kierunku studiów. W II etapie kandydat może uzyskać
maksymalnie 10 punktów.
Warunkiem zaliczenia każdego etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 5 punktów.
Łącznie za etapy I i II kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
26. W jakim terminie odbywa się rekrutacja na studia II stopnia?
Rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) rozpoczyna się 1 czerwca 2020 roku.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2020 roku. W przypadku
niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 3 sierpnia 2020
roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która trwa do 30 września 2020 roku.
27. Jakie dokumenty należy złożyć?
Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:
1) podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w
drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym PWSW
w Przemyślu na stronie internetowej uczelni, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne
w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz
z ankietą osobową);
2) dyplomu kończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce);
3) zalegalizowany albo opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów (dotyczy
osób, które ukończyły studia za granicą);
4) tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją*
(dotyczy osób, które ukończyły studia za granicą);
5) suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata
przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
6) tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z
nostryfikacją* (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
* tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez
Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w
państwie;
7) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego
stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która
wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie
zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest
konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie;
8) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku, gdy informacji takiej nie ma
w suplemencie;

9) 1 fotografię (format 37x52 mm);
kandydaci cudzoziemcy składają dodatkowo:
10) certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że
przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w
języku polskim, m.in.: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do
podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na
poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego albo potwierdzenie ukończenia studiów na uczelni, w której
program studiów był realizowany w języku polskim;
11) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres kształcenia w Polsce albo dokument potwierdzający przystąpienie do
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
12) zaświadczenie o stanie zdrowia;
13) poświadczoną przez PWSW kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez
wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.
28. W jaki sposób i kiedy mogę ubiegać się o miejsce w akademiku?
Aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy złożyć odpowiedni wniosek. We wniosku
kandydat podaje m.in. dochód netto przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego, odległość stałego miejsca zamieszkania od uczelni, dodatkowe uzasadnienie
(np. sieroctwo, orzeczenie o stopniu o niepełnosprawności). W zależności od podanych
danych komisja przyznaje punkty i na podstawie sumy uzyskanych punktów przyznaje (bądź
nie) miejsce w Domu Studenta PWSW. Podania można składać w trakcie trwania rekrutacji.
29. Kiedy należy złożyć podanie o stypendium socjalne?
Student Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskim w Przemyślu może ubiegać się
o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora;
4) zapomogi.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin Świadczeń dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
30. Czy jeśli chcę się przenieść na studia z innej uczelni, mam wziąć udział w rekrutacji?
Przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej następuje przez:
1) rekrutację,
2) potwierdzenie efektów uczenia się,
3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
Zasady dotyczące przeniesienia się do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu określa Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu. Informacji udzieli również sekretariat instytutu PWSW, który prowadzi dany
kierunek studiów.
31. Czy mogę skorzystać z programu Erasmus+ na pierwszym roku studiów?
Z możliwości wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni lub na praktykę mogą skorzystać
studenci po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacje na wyjazdy odbywają się z dużym
wyprzedzeniem czasowym. Zwykle nabory na semestr zimowy organizowane są wczesną
wiosną, a na semestr letni późną jesienią. Dlatego warto już na pierwszym roku studiów
zainteresować się programem Erasmus+ i wykorzystać ten czas na dobre zapoznanie się
z możliwościami, które daje program oraz z warunkami, jakie należy spełnić żeby z niego
skorzystać. Planując zagraniczny wyjazd, warto pierwszy rok wykorzystać również na solidne
opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie, ewentualne uzyskanie międzynarodowego
certyfikatu językowego, np. TELC. Przeważnie uczelnie zagraniczne wymagają znajomości
języka angielskiego na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym – B1. Na II semestrze
studiów można już aplikować o przyznanie stypendium na wyjazdy realizowane w semestrze
zimowym II roku studiów.

