
 
 

 

Tarnów, 8 kwietnia 2019 r. 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na studia dualne pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz 

Mechatronika w PWSZ w Tarnowie  w ramach projektu:  

 „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika 

w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”,  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” – 

wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek o dofinansowanie projektu 

nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00. 

1. Rekrutacja na studia dualne na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (8 osób) oraz 

Mechatronika (8 osób) zostanie przeprowadza z pośród studentów pierwszego roku 

studiów standardowych, rozpoczynających studia na tych kierunkach w roku 

akademickim 2018/2019 i odbywa się zgodnie  z Regulaminem rekrutacji uczestników do 

projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz 

Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 

2. Zakwalifikowanie  na studia dualne będzie wynikiem postępowania konkursowego, 

przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną, w oparciu o kryteria określone 

w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu.  

3. Student ubiegający się o zakwalifikowanie na studia dualne zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zakwalifikowanie na studia dualne, stanowiącego Załącznik A do 

Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Opracowanie programów i realizacja 

studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ 

w Tarnowie”, w Sekretariacie Instytutu Politechnicznego, w nieprzekraczalnym terminie 

do 17. 04. 2019 r., tj. 10 dni kalendarzowych od daty uruchomienia konkursu. 

4. We wniosku o przyjęcie na studia dualne  należy zawrzeć następujące informacje: 

 dane osobowe oraz kontaktowe osoby zainteresowanej studiami dualnymi; 

 średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów z 1 semestru; 

5. określenie swoich preferencji odbycia stażu  w jednym z Przedsiębiorstw/Zakładów, które 

na etapie składania Wniosku o dofinansowanie Projektu, zadeklarowało podjęcie 

współpracy z PWSZ w Tarnowie w projekcie współfinansowanym w ramach funduszy 

unijnych i przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na staże realizowane w ramach 

projektu, lub innym Przedsiębiorstwie/Zakładzie, które zostanie wyłonione w procesie 

naboru Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na staże studentów studiów 

dualnych na  kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika.   

6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium obejmujące wyniki 

z egzaminów i zaliczeń osiągniętych w pierwszym  semestrze studiów oraz motywacje i 

predyspozycje kandydatów do podjęcia tej formy studiowania, ocenione po 

przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na studia dualne.  



 
 

 

7. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę również kryteria związane z realizacją polityki 

horyzontalnej EFS tj. preferowanie: 

 kobiet, 

 osób niepełnosprawnych. 

8. Komisja Rekrutacyjna przedstawia listy w ciągu 21 dni kalendarzowych od terminu 

zakończenia składania wniosków. Listy podpisuje Przewodniczący lub upoważniony 

przez niego Członek Komisji.  

9. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora lub upoważnionego przez Rektora 

- Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, składane w terminie 5 dni kalendarzowych od 

ogłoszenia listy studentów zakwalifikowanych na studia dualne.  

10. Decyzja Rektora lub upoważnionego przez Rektora - Prorektora ds. Studenckich i 

Dydaktyki wydana w wyniku odwołania jest ostateczna i zamyka procedurę naboru 

wniosków.   

11. Ze studentami  zakwalifikowanymi na studia dualne na kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja (8 osób) oraz Mechatronika (8 osób) zostaną podpisane stosowne 

umowy na realizację Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD). Stronami w umowie 

będą: Student- Stażysta  PWSZ w Tarnowie i reprezentant prawny Realizatora projektu. 

 

Formularz zgłoszenia, stanowiący Załącznik A: Wniosek o zakwalifikowanie na studia dualne 

do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu, należy złożyć w Sekretariacie Instytutu 

Politechnicznego, w nieprzekraczalnym terminie do 17. 04. 2019 r., tj. 10 dni 

kalendarzowych od daty uruchomienia konkursu. Formularz zgłoszenia, który nie wpłynie 

w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał procedurze rekrutacji na studia dualne.. 
 

Dokumenty: 

 Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,  wraz Załącznikiem A: Wniosek o 

zakwalifikowanie na studia dualne; 

 Ogłoszenie o rekrutacji na studia dualne  na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja 

oraz Mechatronika; 

są udostępnione do wglądu w Instytucie Politechnicznym w Zakładzie Elektroniki, 

Telekomunikacji i Mechatroniki PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 200 c), jak również na 

stronie internetowej  Instytutu Politechnicznego: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Dokumenty Stażowe  

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/  

w zakładce Dokumenty Stażowe. 

 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/
https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/

