Uchwała nr 209/2021/2022
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
o zmianie Uchwały nr 150/2020/2021 Senatu UAM z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie
warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów
stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 150/2020/2021 Senatu UAM z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie warunków,
trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz
niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią lub szkołę wyższą za granicą, mogą
ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem posiadania dokumentów spełniających
wymagania, o których mowa w § 9 ust. 1 lub § 9 ust. 3. Obywatele Ukrainy, którzy
podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia nie posiadają dokumentów
spełniających wymagania, o których mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązani są
uzupełnić brakujące dokumenty do czasu ukończenia studiów.”
§2
1. W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia
Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozwolenia na utworzenie studiów
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika prowadzonych
w filii – na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, przeprowadza się rekrutację
na studia stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Pedagogika
– profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
1. W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia
Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozwolenia na utworzenie studiów
drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Projektowanie kultury prowadzonych
w filii – w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie, przeprowadza się rekrutację na studia
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Projektowanie kultury – profil praktyczny.
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2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
1. W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie
udzielenia Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozwolenia na utworzenie
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Gospodarka
przestrzenna prowadzonych w filii – w Collegium Polonicum w Słubicach, przeprowadza
się rekrutację na studia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia, kierunek Gospodarka
przestrzenna – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
1. Przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego
stopnia, kierunek Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
(Kalisz) – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
1. Przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego
stopnia,
kierunek
Pedagogika
specjalność
pedagogika
resocjalizacyjna
i penitencjarna (Kalisz) – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§7
Od roku akademickiego 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Gospodarka wodna – profil praktyczny, prowadzone
w filii – w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.
§8
Od roku akademickiego 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne
2-letnie drugiego stopnia, kierunek Bałkanistyka – profil ogólnoakademicki (studia w języku
angielskim), prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
§9
Od roku akademickiego 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na studia niestacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Reżyseria dźwięku – profil praktyczny, prowadzone
przez Wydział Fizyki.
§ 10
Od roku akademickiego 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na kierunek Filologia:
1) studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia:
‒ specjalność filologia angielsko-chińska,
‒ specjalność filologia angielsko-chińska (studia w języku angielskim);
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2) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia:
‒ specjalność komunikacja wizerunkowo-mediacyjna;
3) studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia:
‒ specjalność komunikacja wizerunkowo-mediacyjna.
§ 11
W roku akademickim 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na kierunek Pedagogika:
1) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia:
‒ specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa;
2) studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia:
‒ specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Rektora
P r o r e k t o r

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas

Znak sprawy

strona 3 z 3

