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Zarządzenie Nr 297/2022/2023 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 
w sprawie utworzenia studiów na kierunku 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
i przyporządkowania go do dyscyplin naukowych 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 53, art. 54 i art. 57 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.) zarządzam, 
co następuje: 

 

§ 1 
1. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 

w Kaliszu tworzy się kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 
z zastrzeżeniem § 3.  

2. Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych będą prowadzone 
jako: 

1) poziom studiów: studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia, 
2) profil studiów: profil praktyczny, 
3) forma studiów: studia stacjonarne, 
4) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 

a) studia pierwszego stopnia: licencjat, 
b) studia drugiego stopnia: magister. 

 

§ 2 
1. Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyporządkowuje 

się do następujących dyscyplin naukowych: 
 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscypliny 

1. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 90 % 

2. pedagogika 10% 

 RAZEM: 100% 

 

2. Dla kierunku studiów, o którym mowa w ust. 1, jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się dyscyplinę: 
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 

 

§ 3 
Studia na kierunku, o którym mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 
2023/2024, pod warunkiem uzyskania pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki, o którym mowa 
w art. 57 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.). 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
REKTOR 

 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


