
 

 

 

 

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 43 08, fax +48 61 829 44 44 
rectorof@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 

 

 

 

 

Uchwała nr 269/2021/2022 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27 czerwca 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 239/2021/2022 Rektora UAM z dnia 27 czerwca 2022 r. 
w sprawie utworzenia studiów na kierunku Tłumaczenie konferencyjne polsko-
angielskie oraz przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 
238/2021/2022 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu 
studiów na kierunku Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Tłumaczenie 
konferencyjne polsko-angielskie – 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 240/2021/2022 Rektora UAM z dnia 27 czerwca 2022 r. 
w sprawie utworzenia studiów na kierunku Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne oraz 
przyporządkowania go do dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 239/2021/2022 Senatu UAM 
z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Tłumaczenie 
kreatywne i specjalistyczne przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie 
drugiego stopnia, kierunek Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne – profil praktyczny.  

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 241/2021/2022 Rektora UAM z dnia 27 czerwca 2022 r. 
w sprawie utworzenia studiów na kierunku Archeometria oraz przyporządkowania go do 
dyscyplin naukowych i Uchwałą nr 240/2021/2022 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2022 r. 
w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Archeometria przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Archeometria – 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 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

REKTOR 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 

 


