
Uchwała nr 456/2019/2020 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

z dnia 25 maja 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 
W związku ze zmianą zasad zdawania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 ustala 
się, że na wszystkich kierunkach studiów, na których wymagany jest egzamin ustny z języka 
polskiego lub języka obcego nowożytnego, maturzystom z roku szkolnego 2019/2020 w miejsce 
egzaminu ustnego z danego przedmiotu uwzględnia się wynik z matury pisemnej z tego przedmiotu 
z poziomu korzystniejszego dla kandydata. 

§ 2 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 461/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 

utworzenia studiów na kierunku studia niderlandystyczne oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 442/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku studia niderlandystyczne przeprowadza się rekrutację 
na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek studia 
niderlandystyczne – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na 
dotychczasowych studiach stacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia i 2-letnich drugiego 
stopnia, kierunek filologia specjalność filologia niderlandzka. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek filologia 
specjalność filologia niderlandzka. 

 
§ 3 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 462/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku filologia koreańska oraz przyporządkowania go do dyscyplin 
naukowych i Uchwałą nr 443/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku filologia koreańska przeprowadza się rekrutację na studia 
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia i studia stacjonarne 2-
letnie drugiego stopnia, kierunek filologia koreańska – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na 
dotychczasowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) 3-letnich pierwszego 
stopnia i studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek filologia specjalność 
filologia koreańska. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia i studia stacjonarne 2-
letnie drugiego stopnia, kierunek filologia specjalność filologia koreańska. 

 
 
 

§ 4 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 463/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 

utworzenia studiów na kierunku filologie regionów oraz przyporządkowania go do dyscyplin 
naukowych i Uchwałą nr 444/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
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programu studiów na kierunku filologie regionów przeprowadza się rekrutację na kierunek 
filologie regionów (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i studia drugiego 
stopnia o profilu praktycznym): 
1) studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 

‒ specjalność filologia nowogrecka, 
‒ specjalność filologia węgierska, 
‒ specjalność filologia fińska, 
‒ specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki, region azjatycki: 

dalekowschodni) 
2) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 

‒ specjalność lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego, 
‒ specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego. 

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na 
dotychczasowych studiach stacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia kierunek filologia 
specjalności: filologia nowogrecka, filologia węgierska i filologia fińska. 

3. Na studiach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na 
kierunek filologia: 
1) studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 

‒ specjalność filologia nowogrecka, 
‒ specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska, 
‒ specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, 
‒ specjalność filologia indonezyjsko-malajska; 

2) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 
‒ specjalność filologia nowogrecka, 
‒ specjalność filologia Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska. 

 
§ 5 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 465/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku filologia angielsko-celtycka oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 445/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku filologia angielsko-celtycka przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, kierunek filologia angielsko-
celtycka – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na studiach 
stacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia, kierunek filologia angielska. 

 
§ 6 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 466/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia 
nauczycielskie oraz przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 
448/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów na 
kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie przeprowadza się rekrutację na 
studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek polonistyczno-filozoficzne studia 
nauczycielskie – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 7 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 467/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku humanistyka w szkole – polonistyczno-
historyczne studia nauczycielskie oraz przyporządkowania go do dyscyplin naukowych 
i Uchwałą nr 447/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu 
studiów na kierunku humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia 
nauczycielskie przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, 
kierunek polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie – profil ogólnoakademicki.  
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2. Na studiach, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 8 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 468/2019/2020 Rektora UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuka pisania oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 446/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku sztuka pisania przeprowadza się rekrutację na studia 
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek sztuka pisania – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 9 

Od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek filologia angielska specjalność Theatre and Drama in English – profil 
ogólnoakademicki. 

 
§ 10 

Od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna – profil 
ogólnoakademicki. 

 
§ 11 

Od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia niestacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek nauczanie matematyki i informatyki – profil ogólnoakademicki. 

 
§ 12 

Od roku akademickiego 2020/2021 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 3,5-letnie 
pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzone w języku angielskim, kierunek informatyka – profil 
ogólnoakademicki. 

 
§ 13 

Na studiach stacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek 
filologia polska jako obca ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 14 

Na studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek studia 
śródziemnomorskie ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 15 

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki, 
kierunek pedagogika specjalna  

1) specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
2) specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
3) specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 
ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

REKTOR 
 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 


