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Zasady rekrutacji 

do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  
na studia Franklin University Master of Business Administration  

na rok akademicki 2018/2019 
 

§ 1 

1. O przyjęcie na studia podyplomowe Franklin University Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu (dalej: FUMBA) mogą ubiegać się wszystkie osoby będące obywatelami polskimi, legitymujące się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych z ocena końcową co najmniej dobrą, a także cudzoziemcy zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez 
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych  pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1501). 

2. Kandydat na studia podyplomowe FUMBA musi również posiadać udokumentowany minimum trzyletni staż zawodowy 
na stanowiskach kierowniczych. 

3.   Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu. 

§ 2 

1.    Rekrutacja odbywa się w następujących terminach:  

a) Od 27.03.2018r. do 30.06.2018r. 
b) Od 01.07.2018r. do 19.09.2018r.  
 

2.    Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w terminach: 

a) od 28.06.2018r. do 29.06.2018r  
b) od 30.08.2018r. do 31.08.2018r. 
c) od 19.09.2018r. do 21.09.2018r. 

 

W przeciągu 7 dni od daty ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej ogłaszana jest lista kandydatów rekomendowanych przez 
WSB do przyjęcia przez Franklin University. 

Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata na studia FUMBA podejmowana jest przez Franklin University w terminie do 
15.10.2018 r. 

3.   W przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja może zostać zakończona w terminie wcześniejszym niż  
w § 2 pk.1. 

4. W przypadku nie wyczerpania limitu  miejsc zostanie uruchomiony nowy termin rekrutacji oraz rozmów kwalifikacyjnych 
zgodnie z § 2 pk.2. 

§ 3 

1.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe FUMBA składają następujące dokumenty: 

a)   podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (kandydaci wypełniają formularz zapisu elektronicznie w systemie 
rejestracji online na stronie internetowej Uczelni www.studiamba.wsb.pl), 

b)   potwierdzenie trzyletniego stażu zawodowego na stanowisku kierowniczym (zaświadczenie o zatrudnieniu  
z działu kadr lub/oraz kopia/e świadectw pracy z wcześniejszego zakładu pracy lub/oraz kserokopię wpisu do ewidencji 
gospodarczej lub/oraz wypis z KRS - nie starszy niż dwa miesiące)  

c)   kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem - oryginał lub odpis do wglądu (suplement w 
języku angielskim) 

d)   list motywacyjny napisany w języku angielskim, 
e)  1 zdjęcie  zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, 
f)  1 kserokopia dowodu osobistego 
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g)   życiorys (CV)  
h)  do cudzoziemców mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1990 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 

 
2.   Kandydat musi potwierdzić znajomość języka angielskiego poprzez złożenie jednego z wymienionych poniżej 
dokumentów: 

a)   certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, tj. certyfikat TOEFL na poziomie  
co najmniej 79 iBT (550 w wersji papierowej lub 213 w wersji komputerowej) lub certyfikat IELTS  
z wynikiem co najmniej 7.0 lub certyfikaty UCLES na poziomie CAE i CPA 

b)   świadectwo ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym 
c)   dyplom ukończenia studiów w kraju anglojęzycznym 
d)  dyplom ukończenia filologii angielskiej.  
 
W przypadku braku złożenia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów kandydat musi przystąpić do egzaminu 
językowego organizowanego przez WSB we Wrocławiu. 

3.      Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: 

a)  etap pierwszy – weryfikacja i ocena informacji zawartych w dostarczonej dokumentacji, 
b)  etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna. 

 
4.   Do etapu pierwszego dopuszczeni zostaną jedynie ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów  

w wyznaczonym terminie rekrutacji. 

5.    W pierwszym etapie ocenie podlegają: list motywacyjny oraz staż pracy na stanowisku kierowniczym. Kandydat może uzyskać 
maksymalnie 25 punktów za list motywacyjny oraz maksymalnie 25 punktów za staż pracy na stanowisku kierowniczym.  
 

6.    Do drugiego etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowani tylko ci kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 35 pkt.  
w ramach etapu pierwszego oraz będą posiadać potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z par. 3, pkt. 2. 

 
7.    W trakcie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) oceniane są przez Komisję Rekrutacyjną 

predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej wynosi 50.  

 
8.    O przyjęciu na studia decyduje łączna liczba punktów zdobytych przez kandydata w czasie całego postępowania 

rekrutacyjnego, czyli z tytułu oceny listu motywacyjnego, stażu pracy na stanowisku kierowniczym oraz rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 
9.   Po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna wydaje indywidualne decyzje o przyjęciu na studia. O 

wynikach rekrutacji kandydaci są informowani drogę elektroniczną. 
 
10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora  

w terminie 14 dni. 
 
11. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
 
12. Warunkiem wpisania na listę Słuchaczy studiów podyplomowych Franklin University Master of Business Administration 

jest podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 
 

§ 4 

1.       W innych szczególnych przypadkach w zakresie rekrutacji decyzję podejmuje Rektor. 

 

 


