
Uchwała nr 98 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r.  

w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  

na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  

na rok akademicki 2022/2023 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o  pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz.U. z 2022 r. poz.583) oraz zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

utworzenia studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku bezpieczeństwo 

techniczne w ZUT, zarządzeniem nr 48 Rektora ZUT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia 

studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku inżynieria w medycynie 

w ZUT, uwzględniając pozytywną opinię senackiej Komisji ds. dydaktyki, Senat ZUT uchwala, 

co następuje:  

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, 

terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 w tabeli 1 Wykaz kierunków i form studiów – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 

w wierszach: 

a) Wydział Techniki Morskiej i Transportu w kolumnie kierunek studiów: dodaje się wiersz 

„bezpieczeństwo techniczne”, w wierszu tym w kolumnie formy studiów stacjonarne I stopnia 

dodaje się wyraz „S1”, 

b) Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej w kolumnie kierunek studiów: dodaje się wiersz 

„inżynieria w medycynie”, w wierszu tym w kolumnie formy studiów stacjonarne I stopnia 

dodaje się wyraz „S1”, 



2) w § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

"11. Kandydat przyjęty na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia 

ślubowania. W przypadku gdy kandydat na studia nie złoży ślubowania do dnia: 31 października - 

w rekrutacji na semestr zimowy lub 31 marca - w rekrutacji na semestr letni - jego dane są 

anonimizowane w systemie rekrutacyjnym i usuwane z uczelnianego systemu informatycznego." 

3) w § 3 ust. 1 w tabeli 2 Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na 

poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w wierszach: 

a) Wydział Techniki Morskiej i Transportu w kolumnie kierunek studiów dodaje się wiersz 

„bezpieczeństwo techniczne”, 

b) Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej w kolumnie kierunek studiów dodaje się wiersz 

„inżynieria w medycynie”. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W zastępstwie Przewodniczącego Senatu  

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT  

prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni 
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