Uchwała nr 232/2021/2022
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 maja 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
1. W związku z Zarządzeniem Nr 220/2021/2022 Rektora UAM z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie utworzenia studiów na kierunku Central Europe in the International
Perspective oraz przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr
219/2021/2022 Senatu UAM z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów
na kierunku Central Europe in the International Perspective przeprowadza się rekrutację
na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, kierunek
Central Europe in the International Perspective – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§2
1. W związku z Zarządzeniem Nr 219/2021/2022 Rektora UAM z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie utworzenia studiów na kierunku Filologia angielsko-chińska oraz
przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 217/2021/2022 Senatu UAM
z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Filologia
angielsko-chińska przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego
stopnia, kierunek Filologia angielsko-chińska – 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 221/2021/2022 Rektora UAM z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie utworzenia studiów na kierunku Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna oraz
przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 218/2021/2022 Senatu UAM
z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Komunikacja
wizerunkowo-mediacyjna przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie
drugiego stopnia, kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna – profil
ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
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§4
1. W związku z Uchwałą nr 228/2021/2022 Senatu UAM z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie
ustalenia programu studiów na kierunku Chemia przeprowadza się rekrutację na studia
stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim, kierunek Chemia
specjalność General Chemistry – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§5
1. W związku z Uchwałą nr 223/2021/2022 Senatu UAM z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie
ustalenia programu studiów na kierunku Filologia wschodniosłowiańska przeprowadza
się rekrutację na studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Filologia
wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§6
1. W związku z Uchwałą nr 220/2021/2022 Senatu UAM z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie
ustalenia programu studiów na kierunku Językoznawstwo i zarządzanie informacją
przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia prowadzone w
języku angielskim, kierunek Językoznawstwo i zarządzanie informacją specjalność
interlingwistyka– profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§7
1. Od roku akademickiego 2022/2023 przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne
2-letnie drugiego stopnia, kierunek Filologia angielska w edukacji – profil
ogólnoakademicki prowadzone w filii – na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.
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.
§8
1. Od roku akademickiego 2022/2023 przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne
3,5-letnie pierwszego stopnia, kierunek Gospodarka i inżynieria wodna – profil
ogólnoakademicki prowadzone w filii – w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.
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.
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§9
1. Od roku akademickiego 2022/2023 przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne
3,5-letnie pierwszego stopnia, kierunek Gospodarka przestrzenna – profil
ogólnoakademicki prowadzone w filii – w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.
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.
§ 10
1. Od roku akademickiego 2022/2023 przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Zarządzanie w administracji lokalnej – profil
ogólnoakademicki, prowadzone w filii – w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie.
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.
§ 11
W roku akademickim 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie
drugiego stopnia, kierunek Etnolingwistyka specjalność bałtologia – profil
ogólnoakademicki, prowadzone przez Wydział Neofilologii.
§ 12
W roku akademickim 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na studia niestacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja
zdrowia – profil ogólnoakademicki, prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych.
§13
Od roku akademickiego 2022/2023 nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia, kierunek Filologia germańska specjalność germanistyka
międzykulturowa – profil ogólnoakademicki, prowadzone w języku niemieckim przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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