
Ostatnia taka szansa! 

Rusza ostatni już nabór na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo, które w 100-u 

procentach dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

W styczniu 2014 roku Collegium Mazovia przystąpiła do kolejnego postępowania na 

zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla 

pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w semestrze letnim 

2013/2014. Jego pozytywne dla Mazovii rozstrzygnięcie umożliwi studentom  

dofinansowanie studiów pomostowych w ramach projektu 

Podobnie jak w semestrze letnim Mazovia ubiegać się będzie o dofinansowanie nie więcej 

niż 100 miejsc na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo. 

W trosce o potrzeby studentów studiów pomostowych już teraz rozpoczynamy 

rekrutację. W rekrutacji na semestr letni 2013/2014 Uczelnia dysponuje łącznym limitem 

100 miejsc dla kandydatów na studia pomostowe. W odniesieniu do wyników 

przeprowadzonego naboru uczelnia ma możliwość uruchomienia kształcenia dla pielęgniarek 

i pielęgniarzy na studiach pomostowych w ramach ścieżki AB, C, D, E. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spodziewamy się, że część kandydatów, dla 

których zbraknie miejsc na listach studiów dofinansowanych, podejmie studia na zasadach 

odpłatności, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w Collegium Mazovia. 

Rekrutacja jak w roku ubiegłym odbędzie się w dwóch etapach: 
Pierwszy etap  – obejmuje uaktualnienie dokumentów przez kandydatów, którzy zgłosili się 

na studia pomostowe rozpoczynające się w październiku 2013 r. i nie zostali przyjęci z 

powodu braku miejsc. Dokumenty przyjmowane będą w Punkcie Rekrutacyjnym w dniach od 

20 do 23 stycznia 2014 r., w godz. 9.00 – 16.00. Listy rankingowe na każdą ze ścieżek 

kształcenia zostaną utworzone zgodnie z kolejnością zgłoszeń w ubiegłorocznej rekrutacji. 

Drugi etap – obejmuje rejestrację pozostałych (nowych) kandydatów na studia pomostowe. 

Dokumenty przyjmowane będą w Punkcie Rekrutacyjnym w dniach od 24 stycznia do 26 

lutego 2014 r. (od poniedziałku do piątku), w godz. 9.00 - 16.00. Do list rankingowych 

utworzonych w pierwszym etapie nowi kandydaci zostaną dopisani w kolejności zgłoszeń. 

  

Mając na uwadze przyjęte przez Uczelnię zobowiązania przypominamy, że 

pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie studiów pomostowych ze środków 

europejskich mają kandydaci nie przyjęci na studia w październiku 2013 roku z powodu 

braku miejsc, w kolejności ustalonej w ubiegłorocznej rekrutacji. 
  

Kandydatów nie objętych dofinansowaniem zapraszamy na studia płatne. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad naboru kandydatów na studia pomostowe na kierunek  

pielęgniarstwo realizowane na WNoZ od semestru zimowego 2013/2014, finansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Podanie o przyjęcie na studia 

Podanie o przyjęcie na studia (cudzoziemcy) 

Wzór umowy o studia pomostowe 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy o studia 

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi procedury antyplagiatowej 

Deklaracja wyboru rodzaju studiów 

  

http://www.mazovia.edu.pl/kandydaci/jak-zostac-studentem
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/uploaded/Startery/styczen_2014/z_rek_10_2013_rekrutacja_studpomost_semletni.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/uploaded/Startery/styczen_2014/z_rek_10_2013_rekrutacja_studpomost_semletni.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/uploaded/Startery/styczen_2014/z_rek_10_2013_rekrutacja_studpomost_semletni.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/podanie_o_przyjecie_na_studia_pomostowe_letni.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/podanie_o_przyjecie_na_studia_pomostowe_cudzo._letni.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/wzor_umowy_o_studia.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/oswiadczenie_letni.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/zaswiadczeniezgoda.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/oswiadczenie_plagiat.pdf
http://www.mazovia.edu.pl/sites/cm/files/pages/692/deklaracja.pdf

