
 
 
 
 

Uchwała nr 70/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

z dnia 22 lutego 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 
 
 
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 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. 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 wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) w § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
      

„2) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający 
do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,1818 i 2197)”;  

 
2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: 
      
    „3. Osoba, która posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów na dany 

kierunek studiów, poziom i profil studiów nie może dokonać zapisu i być przyjęta na ten sam 
kierunek studiów, poziom i profil studiów.”; 

    
3) w § 6 ust. 1 otrzymuje 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.”; 

 
4) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Na wszystkich kierunkach studiów, na których wymagany jest egzamin ustny z języka 
polskiego lub języka obcego nowożytnego, maturzystom z roku szkolnego 2019/2020 i 



2 
 

2020/2021 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 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozwolenia na 
utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Digital 
Entrepreneurship prowadzonych w filii – Collegium Polonicum w Słubicach, przeprowadza się 
rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Digital Entrepreneurship – 
profil praktyczny.  

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

 
§ 3 

1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2020 r. w  sprawie 
udzielenia Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozwolenia na utworzenie studiów 
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studia o Polsce prowadzonych 
w filii – Collegium Polonicum w Słubicach, przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-
letnie pierwszego stopnia, kierunek studia o Polsce – profil ogólnoakademicki.  

2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji na podstawie złożenia 
wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. 

3. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1. 
 

§ 4 
1. Przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia, kierunek 

pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych – 
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 pedagogika specjalność doradztwo 
zawodowe i personalne – profil ogólnoakademicki. 
 

 
§ 5 

Na studiach stacjonarnych 2-letnich drugiego stopnia, kierunek dialog i doradztwo społeczne – 
profil ogólnoakademicki, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 
REKTOR 

 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 

 


