Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Nr 176/2013/2014
z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na
studia w roku akademickim 2015/2016.
Na podstawie art. 169 ust. 1 - 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r. przyjął
zmianę do uchwały Nr 128/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 o następującej treści:

1.

W załączniku Nr 6 (Wydział Nauk Przyrodniczych) w części dotyczącej stacjonarnych i

niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunkach: biologia oraz biotechnologia
wyrazy „przyrodnicze” zastępuje się wyrazami „pokrewne”.
2.

Załącznik Nr 5 (Wydział Pedagogiki i Psychologii) otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zgodność z protokołem stwierdzam

mgr Iwona Staszewska-Chyła

Egzemplarz nr .../12/2013/2014

Przewodniczący Senatu UKW
Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 176/2013/2014
Senatu UKW
z dnia 23 września 2014 r.

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
1. PEDAGOGIKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze
„starą maturą”:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen
(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na
egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w
procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują wybór specjalności z następującej
oferty:

ANIMACJA SPOŁECZNO – KULTUROWA
EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z COACHINGIEM


EDUKACJA ZDROWOTNA Z ALTERNATYWNYMI I
WSPOMAGAJĄCYMI METODAMI KOMUNIKACJI

OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU
OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
RESOCJALIZACJA
Wybór specjalności następuje w trakcie drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie
uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej
specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór. W
przypadku, gdy liczba studentów wybierających daną specjalność będzie większa niż liczba
miejsc o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych w I semestrze studiów.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia
studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez
dziekanat macierzystej uczelni.
Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci deklarują wybór specjalności z następującej
oferty:

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca
socjalna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja
artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków pokrewnych.

EDUKACJA
PUBLICZNE

OBYWATELSKA

I

BEZPIECZEŃSTWO

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, historia,
administracja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy,
inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną.

LOGOPEDIA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika o specjalności
logopedia, pedagogika specjalna o specjalności logopedia, innych kierunków studiów o
specjalności logopedia, filologia polska, pedagogika wczesnoszkolna (*).
*Absolwenci pedagogiki wczesnoszkolnej uzyskują kwalifikacje logopedy szkolnego. W
przypadku chęci dalszego specjalizowania się i poszerzenia logopedii mogą uzupełnić
przygotowanie logopedyczne na studiach podyplomowych
Pierwszym etapem kwalifikacji na specjalność logopedia jest sprawdzian obejmujący
poprawność wymowy. Sprawdzian nie jest punktowany. Negatywny wynik sprawdzianu jest
równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Ze sprawdzianu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika o specjalności
logopedia, którzy ukończyli studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

 BADANIA SPOŁECZNE I EWALUACJA W PRAKTYCE
OŚWIATOWEJ

Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca
socjalna, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia.



PEDAGOGIKA BEZ SPECJALNOŚCI

Studia adresowane są dla absolwentów nie legitymujących się wykształceniem pedagogicznym na
poziomie I stopnia kształcenia.


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca
socjalna.

PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI
LUDZKIMI
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, praca socjalna
oraz innych kierunków o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika
wczesnoszkolna; kierunku pedagogika o specjalności: edukacja przedszkolna, pedagogika
przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna i kierunku
pedagogika o innych specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.

 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA – ORGANIZACJA I
REWITALIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca socjalna,
socjologia, polityka społeczna

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika
wczesnoszkolna; kierunku pedagogika o specjalności: kształcenie zintegrowane, edukacja
wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja elementarna
z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna i kierunku pedagogika o innych
specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.

 PROMOCJA ZDROWIA Z MARKETINGIEM
SPOŁECZNYM
Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca socjalna,
innych kierunków studiów o specjalności promocja zdrowia.

RESOCJALIZACJA

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, praca
socjalna, innych kierunków studiów o specjalności resocjalizacja.
Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego semestru studiów. Specjalność zostanie
uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej
specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.
W przypadku, gdy liczba studentów wybierających daną specjalność będzie większa niż liczba
miejsc o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego
stopnia.
Uwaga! Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunków: pedagogika (odpowiednich specjalności) oraz
praca socjalna, którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co
najmniej 4,0.

2. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze
„starą maturą”:
Pierwszym etapem kwalifikacji kandydatów na studia jest sprawdzian obejmujący poprawność
wymowy. Sprawdzian nie jest punktowany.
Negatywny wynik sprawdzianu jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego
postępowania kwalifikacyjnego. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na
podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa
matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze
świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg
§ 2 ust. 2 Uchwały.

3. LOGOPEDIA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze
„starą maturą”:
Pierwszym etapem kwalifikacji kandydatów na studia jest sprawdzian obejmujący poprawność
wymowy. Sprawdzian nie jest punktowany. Negatywny wynik sprawdzianu jest równoznaczny z
niedopuszczeniem do studiowania tej specjalności.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen
(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na
egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w
procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

4. PRACA SOCJALNA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze
„starą maturą”:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen
(punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na
egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w
procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

5. PSYCHOLOGIA
STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE
jednolite studia magisterskie
KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”, KANDYDACI Z DYPLOMEM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ
KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej
ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura
międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się
liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na
egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbę przyznanych punktów za wymieniony
przedmiot podwyższa się o 20%.
JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej
ocen(punktów) uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Ocenom ze
świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z
zasadami zawartymi w §2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub
egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbą przyznanych punktów za wymieniony przedmiot
podwyższa się o 20%.
Na studia prowadzone w języku angielskim mogą być przyjęci:
kandydaci dla których język angielski jest językiem ojczystym,
kandydaci posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej CAE
(poziom B 2),
kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w języku angielskim.

Rejestracja na studia prowadzona jest w języku angielskim.
Obywatele polscy, kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego, ale ubiegający się o
przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (obywatele państw członkowskich
Unii Europejskiej) wnoszą opłaty za studia w wysokości 2000 euro za rok.
Obywatele państw spoza Unii Europejskiej wnoszą opłaty w wysokości 3000 euro za rok studiów
(opłata za I rok studiów podwyższona jest o 200 euro).
Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku przyjęcia minimum 20 kandydatów.

