
ZARZĄDZENIE nr 8/2021 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu  
z dnia 28 maja 2021 r.  

 
w sprawie wprowadzenia Systemu Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie  

 w Wyższej Szkole Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

1.Wprowadza się Uczelniany System Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie  

w Wyższej Szkole Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu. 

2.Uczelniany System Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie, o którym mowa w ust. 1 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Zarządzenie wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.Treść Zarządzenia wraz z załącznikiem zostanie opublikowana na stronie BIP Uczelni.  

 

 

 
                                                                                                                        

                                                                                                               Rektor WSZ Edukacja 
                                                                                                  dr Małgorzata Kwiedorowicz - Andrzejewska 

 
                                                                                                                                             

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 8/2021  
Rektora WSZ ,,Edukacja” 

z dnia 28.05.2021 r.  

 

Uczelniany System Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie  

w Wyższej Szkole Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu 

 

I. Postanowienia wstępne  

1. Uczelniany System Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie ma na celu wspieranie  

w rozwoju Studentów Uzdolnionych Wybitnie w obszarze naukowym, zawodowym, 

artystycznym i sportowym. 

 

II. Zasady wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie 

1. Systemem Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie mogą być objęci studenci 

wszystkich kierunków funkcjonujących w WSZ Edukacja we Wrocławiu.  

2. Decyzje o zakwalifikowaniu Studenta do programu podejmuje Dziekan na wniosek 

Koordynatora Kierunku bądź Kierownika Katedry w przypadku powołania.  

3. Każdy student ma prawo zostać zakwalifikowany do programu, zgłaszając się 

i motywując swój wniosek poprzez formularz otwartej ankiety, wysyłany raz w roku 

do studentów wszystkich kierunków. Zidentyfikowanie i zgłoszenie studenta  

do programu może nastąpić również przez wskazanie osoby funkcyjnej po uzyskaniu 

ustnej zgody samego studenta. 

4. Podstawę włączenia do programu będą stanowić:  

 bardzo dobre wyniki w nauce 

 szczególne osiągnięcia zawodowe i przedsiębiorcze 

 nagrody i wyróżnienia organizacji naukowych i/lub zawodowych 

 nagrody i wyróżnienia w zakresie działalności artystycznej i/lub sportowej 

 



III. Zakres wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie  

 

1. Formy wsparcia studentów Uzdolnionych Wybitnie mogą obejmować  

w szczególności: 

 umożliwienie i ułatwienie studiowania równocześnie na wielu specjalnościach 

i kierunkach studiów oraz elastyczne formy studiowania 

  zapewnienie wsparcia w przypadku chęci podjęcia studiów podyplomowych 

oferowanych na Uczelni 

 indywidualną opiekę oraz dodatkowe konsultacje nauczycieli akademickich  

i praktyków prowadzących zajęcia, wskazanych przez Dziekana, w zakresie 

rozwoju zawodowego, naukowego, kulturalnego, sportowego 

 pomoc w zakresie prowadzenia pracy naukowej i/lub zawodowej poprzez 

mentoring i doradztwo 

 pierwszeństwo w korzystaniu z bazy dydaktycznej i naukowej Uczelni 

 szczególne wsparcie Biura Karier w zakresie dostępu do informacji  

o programach doradczych i inicjatywach mających wzmacniać obecną  

i przyszłą pozycję zawodową 

 

 

                                                                                                                      
                                                                                                               Rektor WSZ Edukacja 

                                                                                                  dr Małgorzata Kwiedorowicz - Andrzejewska 

 

 


