ANEKS DO REGULAMINU PROJEKTU
§1
Na podstawie §13 Postanowienia końcowe ust. 4 Regulaminu rekrutacji uczestników do
projektu „Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach” (zadanie 1 - Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na
Kierunku Zarządzanie w języku angielskim, studia stacjonarne - specjalność "International
Business and Tourism" (moduł 1)) zatwierdzonego dnia 29 maja 2018 r. wprowadza się
następujące zmiany:

1.

§ 6 ust. 1.1 pkt a otrzymuje brzmienie:
,,.. w przypadku cudzoziemców do Działu Współpracy z Zagranicą GWSH - dokumenty
zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 17 lipca 2018r dotyczące rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym obywateli krajów członkowskich Unii
Europejskiej oraz obywateli krajów spoza Unii Europejskiej oraz oświadczeniaZałącznik nr 8b.

2.

§ 6 ust. 1.1 pkt f zostaje skreślony.

3.

§ 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Weryfikacji złożonych przez Kandydatów dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa
w § 6 ust. 1.1. Regulaminu Projektu, pod kątem spełnienia warunków formalnych,
określonych w § 6 ust. 1.1 i 1.2. Regulaminu Projektu, dokonywać będzie Komisja
Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Kierownik Projektu, Kierownik Merytoryczny
projektu, Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Działu ds. współpracy z zagranicą,
Dyrektor ds. organizacji i rozwoju.

4.

§ 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
,,..Test językowy PLACEMENT TEST-Extended Oral Exam, zostanie przeprowadzony
przed rozpoczęciem studiów, wśród Kandydatów, których zgłoszenia zostaną pozytywnie
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zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną i będzie składał się z 3 części o charakterze
rozmowy weryfikującej poziom znajomości języka angielskiego…”
5.

§ 7 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
,,…Uczelnia informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kandydatów, których
zgłoszenia przeszły pozytywną weryfikację Komisji Rekrutacyjnej o terminie
przystąpienia do testu językowego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu ….”

6.

§ 7 ust. 13 i 14 zostaje skreślony.
§2

1.

Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozostają bez zmian.

2.

Niniejszy Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

wchodzi w życie z dniem 20.07.2018 r.
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