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Uchwała nr 160/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 27 września 2021 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 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) Senat UAM uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W uchwale nr 150/2020/2021 Senatu UAM z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, 

trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 o następującym brzmieniu: 

„3. Cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią lub szkołę wyższą za granicą, mogą 

ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem posiadania dokumentów 

spełniających wymagania, o których mowa w § 9 ust. 1 lub § 9 ust. 3. 

4. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim 

pod warunkiem: 

1) posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego poświadczającego 

znajomość  języka polskiego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw 

Poświadczania  Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub  

2) ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim  

w jednostce wyłonionej w drodze konkursu przez Narodową Agencję Wymiany     

Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego, lub   

3) posiadania zaświadczenia o znajomości języka polskiego wydanego przez 

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, lub 

4) posiadania świadectwa  dojrzałości  lub  dyplomu  ukończenia studiów w języku 

polskim wydanego w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Określa się, że wymagany minimalny poziom znajomości języka polskiego, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3, wynosi B2, o ile w zasadach rekrutacji na studia zawartych 

w załączniku do niniejszej uchwały nie zostały określone inne wymagania dotyczące 

poziomu znajomości języka polskiego. 

6. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 4 i 5, zobowiązani 

są przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego organizowanego przez 

Komisję Rekrutacyjną, o ile w zasadach rekrutacji na studia zawartych w załączniku do 

niniejszej uchwały nie określono inaczej. 
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7. Konsekwencją nieprzystąpienia lub niezaliczenia sprawdzianu znajomości języka 

polskiego, o którym w ust. 6, jest niedopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego.”; 

 

2) w § 22 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

    „4. Kandydatom, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1, dla których stosuje się tryb I 

postępowania kwalifikacyjnego, wyniki zagranicznego dokumentu uprawniającego do 

podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu przelicza się proporcjonalnie 

na procenty nowej matury, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania 

tego dokumentu. Przy proporcjonalnym przeliczaniu stosuje się zasadę, że 

maksymalna ocena zagranicznego dokumentu odpowiada 100 % polskiej matury, a 

najniższa ocena pozytywna na zagranicznym dokumencie odpowiada 30% polskiej 

matury. Uzyskane wyniki są przemnażane przez wagi przypisane poszczególnym 

przedmiotom dla poziomu rozszerzonego zgodnie z zasadami rekrutacji 

obowiązującymi na wybranym kierunku/specjalności studiów, o ile załącznik nr 1 nie 

stanowi inaczej.”; 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

REKTOR 

 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 

 

 

 


