
 
 
 
 

Uchwała nr 127/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

z dnia 31 maja 2021 r. 
 

o zmianie Uchwały nr 481/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie 
warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, 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 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) Senat UAM uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
W uchwale nr 481/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybów 
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
    „1. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą być uwzględniane następujące elementy: 

1) wyniki na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego, 
2) wyniki na świadectwie dojrzałości z egzaminu dojrzałości, 
3) egzamin pisemny, 
4) egzamin ustny, 
5) rozmowa kwalifikacyjna, 
6) rozmowa kompetencyjna, 
7) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, 
8) średnia ocen ze studiów wyższych, 
9) ocena z egzaminu dyplomowego, 
10) sprawdzian praktyczny, 
11) projekt, 
12) list motywacyjny, 
13) życiorys naukowy”. 

 
§ 2 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 98/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku Language, Mind, Technology oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 99/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku Language, Mind, Technology przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, 
kierunek Language, Mind, Technology – profil ogólnoakademicki.  

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

 
§ 3 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 99/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku Language and Communication in Healthcare oraz 
przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 100/2020/2021 Senatu UAM z dnia 
31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Language and 
Communication in Healthcare przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, kierunek Language and Communication in 
Healthcare – profil ogólnoakademicki.  
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2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.  

 
§ 4 

Na studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia kierunek etnologia specjalność Cultural 
Differences and Trasnational Processes ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.  

 
§ 5 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 104/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku nauczanie biologii i przyrody oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 105/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku nauczanie biologii i przyrody przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek 
nauczanie biologii i przyrody – 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 kierunek biologia 
specjalność nauczanie biologii i przyrody oraz dotychczasowych studiach stacjonarnych                        
2-letnich drugiego stopnia, kierunek biologia specjalność nauczanie biologii.  

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia kierunek biologia specjalność nauczanie biologii 
i przyrody oraz studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek biologia specjalność 
nauczanie biologii.  

 
§ 6 

1. W związku z Uchwałą nr 108/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku bioinformatyka przeprowadza się rekrutację na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek bioinformatyka – 
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 oraz 2-letnich drugiego 
stopnia, kierunek bioinformatyka (Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską).  

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia oraz 2-letnie drugiego stopnia, kierunek bioinformatyka 
(Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 
Politechnikę Poznańską). 

 
§ 7 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 103/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku analityka produktów spożywczych oraz przyporządkowania go 
do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 104/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w 
sprawie ustalenia programu studiów na kierunku analityka produktów spożywczych 
przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek analityka 
produktów spożywczych – 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 analityka 
żywności. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek analityka żywności. 

 
§ 8 

1. W związku z Uchwałą nr 125/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku chemia przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 1,5-
roczne drugiego stopnia, kierunek chemia – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na studiach 
stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek chemia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Studia, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich na 
kierunku chemia aplikacyjna lub kierunków pokrewnych. 

 
§ 9 

1. W związku z  Zarządzeniem Nr 86/2020/2021 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska jako obca i 
przyporządkowania go do dyscyplin naukowych oraz Uchwałą nr 86/2020/2021 Senatu UAM z 
dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku 
filologia polska jako obca  przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego 
stopnia, kierunek filologia polska jako obca – profil ogólnoakademicki.  

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

 
§ 10 

1. W związku z  Zarządzeniem Nr 87/2020/2021 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku groznawstwo i przyporządkowania go do dyscyplin naukowych 
oraz Uchwałą nr 87/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku groznawstwo  przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 
3-letnie pierwszego stopnia, kierunek groznawstwo – profil ogólnoakademicki.  

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

 
§ 11 

1. W związku z Uchwałą nr 122/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku Liberal Arts and Sciences (studia w języku angielskim) 
przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia kierunek Liberal 
Arts and Sciences (studia w języku angielskim) – 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 Liberal Arts and Sciences (studia w 
języku polskim). 

 
§ 12 

1. W związku z  Uchwałą nr 112/2019/2020 Senatu UAM z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku geologia przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-
letnie drugiego stopnia oraz 1,5-roczne drugiego stopnia na: 
1) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 

‒ geologia specjalność geologia stosowana Niżu Polskiego, 
‒ geologia specjalność geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, 
‒ geologia specjalność geozagrożenia; 

2) studia stacjonarne 1,5-roczne drugiego stopnia: 
‒ geologia specjalność geologia inżynierska i hydrogeologia. 

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na 
dotychczasowych studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia oraz 1,5-rocznych drugiego 
stopnia, kierunek geologia. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia oraz 1,5-roczne drugiego stopnia, kierunek geologia (bez 
specjalności). 

 
§ 13 

1. W związku z  Uchwałą nr 118/2019/2020 Senatu UAM z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku geografia przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-
letnie drugiego stopnia na kierunek geografia specjalności: geo-grafika oraz geomorfologia 
stosowana. 

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na studiach 
stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek geografia. 
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§ 14 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 105/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 

utworzenia studiów na kierunku nowe media w komunikacji oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 106/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku nowe media w komunikacji  przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek nowe media 
w komunikacji – profil praktyczny.  

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

 
§ 15 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 106/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku produkcja audiowizualna oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 107/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku produkcja audiowizualna przeprowadza się rekrutację 
na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek produkcja audiowizualna – profil 
praktyczny.  

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

 
§ 16 

1. W związku z  Zarządzeniem Nr 84/2020/2021 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku filologia arabska oraz przyporządkowania go do dyscyplin 
naukowych i Uchwałą nr 84/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku filologia arabska przeprowadza się rekrutację na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek filologia arabska – 
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 arabistyka. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek filologia 
specjalność arabistyka. 

 
§ 17 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 100/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku hebraistyka oraz przyporządkowania go do dyscyplin 
naukowych i Uchwałą nr 101/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku hebraistyka przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-
letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek hebraistyka – 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 hebraistyka. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek filologia 
specjalność hebraistyka. 

 
§ 18 

1. W związku z  Zarządzeniem Nr 85/2020/2021 Rektora UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku turkologia oraz przyporządkowania go do dyscyplin naukowych 
i Uchwałą nr 85/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
studiów na kierunku turkologia przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie 
pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek turkologia – 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 turkologia. 
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3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek filologia 
specjalność turkologia. 

 
 

§ 19 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 101/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 

utworzenia studiów na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją oraz 
przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 102/2020/2021 Senatu UAM z dnia 
31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku językoznawstwo i 
zarządzanie informacją przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego 
stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek językoznawstwo i zarządzanie informacją – 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 językoznawstwo i nauka o informacji. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek filologia 
specjalność językoznawstwo i nauka o informacji. 

 
§ 20 

1. W związku z Zarządzeniem Nr 102/2020/2021 Rektora UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 
utworzenia studiów na kierunku etnolingwistyka oraz przyporządkowania go do dyscyplin 
naukowych i Uchwałą nr 103/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku etnolingwistyka przeprowadza się rekrutację na studia 
stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia na: 
1) studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 

‒ etnolingwistyka, 
‒ etnolingwistyka specjalność bałtologia, 
‒ etnolingwistyka specjalność wietnamistyka; 

2) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 
‒ etnolingwistyka, 
‒ etnolingwistyka specjalność wietnamistyka; 

3) studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 
‒ etnolingwistyka; 

4) studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 
‒ etnolingwistyka. 

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na 
dotychczasowych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia i 2-
letnich drugiego stopnia kierunek filologia specjalności: bałtologia – filologia litewska, bałtologia 
– filologia łotewska, etnolingwistyka, filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na 
kierunek filologia: 
1) studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 

‒ specjalność etnolingwistyka, 
‒ specjalność bałtologia – filologia litewska, 
‒ specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska; 

2) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 
‒ specjalność etnolingwistyka, 
‒ specjalność bałtologia – filologia łotewska, 
‒ specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska; 

3) studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 
‒ specjalność etnolingwistyka. 

 
§ 21 

1. W związku z Uchwałą nr 79/2020/2021 Senatu UAM z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku filologie regionów przeprowadza się rekrutację na studia 



6 
 

stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia kierunek filologie regionów specjalność indologia – 
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 kierunek filologia 
specjalność indologia. 

3. W związku z ust. 1 od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia 
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, kierunek filologia specjalność indologia. 

 
§ 22 

1. W związku z Uchwałą nr 109/2020/2021 Senatu UAM z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
programu studiów na kierunku filologie regionów przeprowadza się rekrutację na studia 
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia kierunek filologie regionów specjalności: lingwistyka 
kulturowa regionu europejskiego (region bałtofiński) oraz lingwistyka kulturowa regionu 
azjatyckiego (region Azji Południowej)  – profil praktyczny.  

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

 
§ 23 

1. W związku z Uchwałą nr 91/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku lingwistyka stosowana przeprowadza się rekrutację na 
studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia kierunek lingwistyka stosowana specjalność 
Applied Linguistics and Intercultural Communication (studia w języku angielskim i 
niemieckim) – profil ogólnoakademicki.  

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

 
§ 24 

1. W związku z Uchwałą nr 92/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia programu studiów na kierunku filologia wschodniosłowiańska przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia kierunek filologia 
wschodniosłowiańska specjalność filologia białoruska – profil ogólnoakademicki.  

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

 
§ 25 

1. Od roku akademickiego 2021/2022 przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 
i niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, kierunek pedagogika (Kalisz) – profil 
ogólnoakademicki.  

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

3. Rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku studiów. 

 
§ 26 

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia, kierunek edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – profil ogólnoakademicki, ustala się, że predyspozycje 
muzyczne kandydata ocenia się na podstawie przesłanej elektronicznie prezentacji muzycznej.  

 
§ 27 

Na studiach stacjonarnych 3-letnich pierwszego stopnia, kierunek edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych – profil ogólnoakademicki, ustala się, że uzdolnienia plastyczne 
kandydata ocenia się na podstawie przesłanej elektronicznie prezentacji plastycznej. 

 
§ 28 

1. Od roku akademickiego 2021/2022 przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek projektowanie kultury (Gniezno) – profil praktyczny.  
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2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

3. Rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku studiów. 

 
 

§ 29 
Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia niestacjonarne 3-letnie 
pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych – profil ogólnoakademicki. 

 
§ 30 

Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek filologia angielska specjalność celtycka – profil ogólnoakademicki. 

 
§ 31 

W roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 3-letnie 
pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim, kierunek filologia specjalność filologia 
angielsko-chińska – profil ogólnoakademicki. 

 
§ 32 

Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 3-letnie 
pierwszego stopnia, kierunek filologie regionów specjalność filologia indonezyjsko-malajska – 
profil ogólnoakademicki. 

§ 33 
Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie 
pierwszego stopnia, kierunek filologia specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska  – profil 
ogólnoakademicki. 
 

§ 34 
Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek filologie regionów specjalność lingwistyka kulturowa regionu 
azjatyckiego (grupa region azjatycki II: wietnamski) – profil praktyczny. 

 
§ 35 

Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na kierunek pedagogika: 
1) studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: 

‒ specjalność socjoterapia i promocja zdrowia; 
2) studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 

‒ specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa, 
‒ specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa; 

3) studia niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: 
‒ specjalność animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa, 
‒ specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa, 
‒ specjalność socjoterapia i promocja zdrowia. 

 
§ 36 

1. Od roku akademickiego 2021/2022 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 3-letnie 
pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek prawno-ekonomiczny – profil 
ogólnoakademicki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W roku akademickim 2021/2022 na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia kierunek 
prawno-ekonomiczny prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, rekrutację przeprowadza Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu 

 
§ 37 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

REKTOR 

 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


