
 Zarządzenie nr RK.021.16.2022 

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

z dnia 9 maja 2022 r. 

 

w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz 
organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i 
drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na 
pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 
prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2022/2023 oraz określenia kierunków studiów na które będzie prowadzona 
rekrutacja z trybie potwierdzania efektów uczenia się i ustalenia limitu przyjęć na te kierunki studiów  

Na podstawie: 

1) art. 70 oraz art. 71 ust. 1 pkt. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.); 

2) § 4 ust. 1, § 5, § 10, § 17, § 27 Uchwały Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 
Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 3 Senatu 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji 
na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok 
akademicki 2022/2023; 

3) § 20 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku ustala się zakres rekrutacji, w tym 
prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizację i harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 
prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2022/2023, zwany dalej harmonogramem, który uwzględnia terminy: 
rejestracja kandydatów na studia w Internetowym Kwestionariuszu Zgłoszeniowym, składania 
kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, w tym 
przeprowadzenia rozmowy potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na 
podjęcie studiów przez cudzoziemców w języku polskim, weryfikacji dokumentów złożonych przez 
kandydatów, wydawania decyzji w sprawie przyjęcia na studia wyższe oraz ich doręczania, podpisania 
przez studentów umów o studia wyższe, przekazania kompletnych teczek akt osobowych studentów 
do dziekanatu. 

§ 2. 

1. Ustala się, że rekrutacja na studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w 
języku polskim, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, 
obejmuje nabór na następujące kierunki studiów:  

1) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku: 

a) administracja; 

b) finanse i rachunkowość; 

c) zarządzanie; 



2) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku: 

a) bezpieczeństwo państwa; 

b) zarządzanie. 

2. Studia na danym kierunku, stopniu i formie studiów są uruchamiane pod warunkiem 
zakwalifikowania na daną formę, kierunek i stopień studiów co najmniej 25 (dwudziestu pięciu) 
kandydatów. 

§ 3. 

1. Ustala się, że rekrutacja na studia drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej  
w języku polskim, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 
obejmuje nabór na kierunek studiów zarządzanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku. 

2. Studia na danym kierunku, stopniu i formie studiów są uruchamiane pod warunkiem 
zakwalifikowania na daną formę, kierunek i stopień studiów co najmniej 25 (dwudziestu pięciu) 
kandydatów. 

§ 4. 

1. Ustala się, że rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej  
i niestacjonarnej w języku angielskim, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2022/2023, obejmuje nabór na kierunek studiów Management w Wyższej Szkole 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

2. Studia na danym kierunku, stopniu i formie studiów są uruchamiane pod warunkiem 
zakwalifikowania na daną formę i dany kierunek studiów co najmniej 25 (dwudziestu pięciu) 
kandydatów. 

§ 5. 

Harmonogram podstawowego postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1, określa 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. 

1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku określa się kierunki studiów, na które 
będzie przeprowadzona rekrutacja i ustala się liczbę dostępnych miejsc w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2022/2023 roku: 

1) Wydział Nauk Ekonomicznych 

Kierunek Poziom studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Administracja pierwszego stopnia 30 30 

Finanse i 
rachunkowość 

pierwszego stopnia 30 60 

Zarządzanie pierwszego stopnia 30 100 

Zarządzanie drugiego stopnia 30 100 

Management pierwszego stopnia 30 30 



Management drugiego stopnia 30 30 

2) Wydział Zarządzania, Filia w Ełku 

Kierunek Poziom studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Bezpieczeństwo 
państwa 

pierwszego stopnia 30 60 

Zarządzanie pierwszego stopnia 30 100 

2. Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się prowadzone jest na podstawie  
i terminach określonych w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się. 

§ 7. 

1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej  
i niestacjonarnej prowadzona jest w sposób ciągły, poprzez rekrutację podstawową a także 
uruchomianie rekrutacji uzupełniającej, do wypełnienia ustalonego minimalnego limitu przyjęć, o 
którym mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2, lub do zakończenia ostatniego terminu 
dodatkowego naboru. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej określony jest w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.  

2. W przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej na dane studia, przewidzianej 
harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 1, łączna liczba osób dotychczas 
zarejestrowanych jest mniejsza niż minimum wymagane do ich uruchomienia, Rektor podejmuje 
decyzję o nieruchomieniu tych studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, o 
czym  powiadamia kandydatów oraz proponuje im podjęcie studiów na innej formie studiów bądź 
na innym kierunku studiów, jeśli takie zostaną uruchomione. 

3. Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje 
uruchomienie studiów na danym kierunku, stopniu i formie studiów. 

§ 8. 

Obsługę informacyjną i administracyjną kandydatów na studia w okresie postępowania rekrutacyjnego 
zapewnia Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  

w Białymstoku 
 
 

dr Edward Hościłowicz, prof. WSFiZ  

 

 

 

  



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr RK.021.16.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie określenia 
zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy 

rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok 
studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 

 

Harmonogram podstawowego postępowania rekrutacyjnego, w tym prowadzonego w drodze 
elektronicznej na studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w 
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku rozpoczynające się w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2022/2023 

 

L.p. Etapy postępowania obowiązujące terminy (od-do) 

1. Rejestracja kandydatów  
w Internetowym Kwestionariuszu Zgłoszeniowym 

01.06.2022 – 15.09.2022 

2. Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia 

01.06.2022 – 15.09.2022 

3. Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów* 01.06.2022 – 15.09.2022 

4. Doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia 
cudzoziemca  

08.06.2022 – 15.09.2022 

5. Przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów 01.06.2022 – 15.09.2022 

6. Podpisanie przez studentów umów o studia wyższe 01.06.2022 – 15.09.2022 

7. Przekazanie kompletnych teczek akt osobowych 
studentów do Dziekanatu 

08.06.2022 – 20.09.2022 

*w tym: 

- przeprowadzenie rozmowy potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów 
przez cudzoziemców w języku polskim, w stosunku do cudzoziemców, którzy nie posiadają dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego, 

- przeprowadzenie egzaminu językowego dla kandydatów na studia aplikujących na studia w języku angielskim. 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr RK.021.16.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie określenia 
zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy 

rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok 
studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 

 

Harmonogram uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, w tym prowadzonego w drodze 
elektronicznej na studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w 
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku rozpoczynające się w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2022/2023 

 

L.p. Etapy postępowania obowiązujące terminy (od-do) 

1. Rejestracja kandydatów  
w Internetowym Kwestionariuszu Zgłoszeniowym 

16.09.2022 – 30.10.2022 

2. Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia 

16.09.2022 – 30.10.2022 

3. Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów* 16.09.2022 – 30.10.2022 

4. Doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia 
cudzoziemca 

23.09.2022 – 30.10.2022 

5. Przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów 23.09.2022 – 30.10.2022 

6. Podpisanie przez studentów umów o studia wyższe 16.09.2022 – 30.10.2022 

7. Przekazanie kompletnych teczek akt osobowych 
studentów do Dziekanatu 

23.09.2022 – 30.10.2022 

*w tym: 

- przeprowadzenie rozmowy potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów 
przez cudzoziemców w języku polskim, w stosunku do cudzoziemców, którzy nie posiadają dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego, 

- przeprowadzenie egzaminu językowego dla kandydatów na studia aplikujących na studia w języku angielskim. 

 


