Uchwała nr 480/2019/2020
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2020 r.
o zmianie Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie
warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów
stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021, z późniejszymi
zmianami
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) Senat UAM uchwala, co następuje:
§1
1. W związku z Zarządzeniem Nr 473/2019/2020 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
utworzenia studiów na kierunku Biotechnology oraz przyporządkowania go do dyscyplin
naukowych i Uchwałą nr 468/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
ustalenia programu studiów na kierunku Biotechnology przeprowadza się rekrutację na studia
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Biotechnology – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na
dotychczasowych studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek Biotechnologia
(studia prowadzone w języku angielskim).
3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Biotechnologia (studia prowadzone w języku
angielskim).
§2
1. W związku z Zarządzeniem Nr 474/2019/2020 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
utworzenia studiów na kierunku Environmental Protection oraz przyporządkowania go do
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 469/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Environmental Protection przeprowadza się
rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Environmental Protection –
profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na
dotychczasowych studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek Ochrona
środowiska (studia prowadzone w języku angielskim).
3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Ochrona środowiska (studia prowadzone
w języku angielskim).
§3
1. W związku z Zarządzeniem Nr 475/2019/2020 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
utworzenia studiów na kierunku chemia materiałowa oraz przyporządkowania go do dyscyplin
naukowych i Uchwałą nr 470/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
ustalenia programu studiów na kierunku chemia materiałowa przeprowadza się rekrutację na
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek chemia materiałowa – profil
ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na
dotychczasowych studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek chemia
specjalność chemia materiałowa.

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek chemia specjalność chemia materiałowa.
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§4
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia – profil
ogólnoakademicki, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ustala
się, że predyspozycje muzyczne kandydata ocenia się na podstawie przesłanej
elektronicznie prezentacji muzycznej.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia – profil
ogólnoakademicki, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ustala
się, że uzdolnienia plastyczne kandydata ocenia się na podstawie przesłanej elektronicznie
prezentacji plastycznej.
§5
Na studiach stacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek
studia o Polsce, ustala się zasady rekrutacji na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów do wypełniania limitu miejsc.
Studia, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są dla kandydatów niebędących
obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale
poza Polską.
Rekrutacja na kierunek studia o Polsce odbędzie się na rok akademicki 2020/2021 pod
warunkiem uzyskania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozwolenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie tych studiów w Filii UAM - Collegium
Polonicum w Słubicach.
§6
Na studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek Digital Entrepreneurship,
ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku do niniejszej uchwały.
Rekrutacja na kierunek Digital Entrepreneurship odbędzie się na rok akademicki
2020/2021 pod warunkiem uzyskania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie tych studiów w Filii UAM
– Collegium Polonicum w Słubicach.
§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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