
 

 

                                                                                                                               

 

Uchwała Nr 000-4/18/2020 Senatu  

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

z dnia 2 lipca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: zmiany załącznika nr 5 do warunków, trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków 

studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2020/2021 (uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu 

UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.). 

 

 

1. Na podstawie: 

 

- art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),  

- art. 79 ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) z późn. 

zm., 

- § 24 ust. 1 pkt 16 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 

2019 r. z późn. zm.), 

- opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia – uchwała Nr 3/V/2019/2020 z dnia 22 czerwca 

2020 r., 

 

Senat zmienia załącznik nr 5 do warunków, trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 

w UTH Rad. w roku akademickim 2020/2021 (uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 

30 maja 2019 r. z późn. zm.), który otrzymuje brzmienie: 

 
,,Załącznik nr 5 do warunków i trybu rekrutacji 

dla poszczególnych kierunków studiów 

w UTH Rad. w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 

w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

w roku akademickim 2020/2021. 

 

 

1. Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu na kierunki rozpoczynające cykl kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 

2020/2021 przebiega w ramowych terminach, które obejmują: 

1) 15 maja 2020 r. – termin uruchomienia Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia 

(SIRK) – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w formie elektronicznej na wszystkie kierunki 

studiów; 

2) 15 maja 2020 r. do dnia 16 września 2020 r. – terminy rekrutacji na studia stacjonarne 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia 

niestacjonarne na kierunek Lekarski; 

3) 15 maja 2020 r. do 23 września 2020 r. – terminy rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. 
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4) 17 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – terminy rekrutacji uzupełniającej na studia 

stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, 

w przypadku niewykorzystania liczby miejsc. 

2. Rekrutacja na studia na kierunki rozpoczynające cykl kształcenia od semestru letniego roku 

akademickiego 2020/2021 przebiega w okresie od dnia 4 stycznia do dnia 12 lutego 2021 r. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, 

tj.: elektroniczną rejestrację na studia, postępowanie kwalifikacyjne (rozmowy kwalifikacyjne, 

egzaminy pisemne, sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania), złożenie 

kompletu wymaganych dokumentów oraz ogłoszenie wyników. 

4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zatwierdza Rektor 

w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 

W przypadkach uzasadnionych harmonogram może zostać zmieniony przez Rektora.  

5. W przypadku, jeżeli liczba miejsc, o której mowa w § 1 ust. 1 ,,Warunków i trybu rekrutacji dla 

poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2020/2021”, nie zostanie wyczerpana, 

Rektor - na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – może wyrazić zgodę na przedłużenie 

rekrutacji z zastrzeżeniem, że wszystkie jej etapy zostaną zakończone do: 

1) 15 października 2020 r. – w przypadku rekrutacji na studia stacjonarne na semestr zimowy roku 

akademickiego 2020/2021, 

2) 31 października 2020 r. – w przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne na semestr zimowy 

roku akademickiego 2020/2021, 

3) 26 lutego 2021 r. – w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.” 

 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


