
 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 51/2015/2016 

 

z dnia 22 marca 2016 r. 

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 6) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

 

 

 

uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 9 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

”doręczenia oryginału świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem Kuratorium Oświaty o 

równoważności świadectwa ukończenia szkoły zagranicznej z polskim świadectwem dojrzałości do 

dnia 22 września 2016 roku.”  

 

 

2. W § 12 ust. 4 tiret siódme otrzymuje brzmienie: 

„zaświadczenie o ukończeniu średniej szkoły zagranicznej (dotyczy absolwentów, którzy kończą 

szkoły średnie za granicą). Termin złożenia świadectwa dojrzałości określa § 9 pkt 2 b,” 

 

 

3. W § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Po zakwalifikowaniu na I rok studiów kandydaci na kierunki, na które zostały określone czynniki 

szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w terminie do 30 października 2016 r. zobowiązani 

są do złożenia w Dziekanacie właściwego wydziału zaświadczenia lekarskiego wydanego przez 

upoważnionego lekarza na podstawie skierowania na badania, zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych. Skierowania 

przesyłane są kandydatom wraz z decyzją o przyjęciu na I rok studiów.”  

 



 

4. W § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„1.Rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 rozpocznie się w dniu 06 czerwca 2016 r. zakończona 

zostanie 31 października 2016 r. 

2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia kierunki: edukacja techniczno- informatyczna, inżynieria 

materiałowa i mechatronika rozpocznie się w dniu 30 stycznia 2017 zakończona zostanie 24 marca 2017 

roku.” 

5. W § 13 wykreśla się ust. 3 i ust. 4 

6. W załączniku nr 3 do uchwały w ust. 3.4 (Filologia o Specjalności Germanistyka - Studia Drugiego 

Stopnia Stacjonarne i Niestocjonarne 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku: filologia  o specjalności: filologia 

germańska, filologia niemiecka, germanistyka oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim, 

posiadający umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, 

w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.  

Uwaga! Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego kierunku filologia o specjalności filologia germanistyka, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i z 

toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8.” 

7. W załączniku nr 3 do uchwały dodaje po ust. 3.11 dodaje się ust. 3. 12 w następującym brzmieniu:  

„3.12. LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE  

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 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 2 ust. 2. Uchwały.” 

8.  W załączniku nr 3 do uchwały w ust. 4 (Filologia polska) pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Studentom umożliwia się dodatkowe odpłatne kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej 

(III i IV etap edukacyjny).” 

 

9. W załączniku nr 3 do uchwały w ust. 5 (Historia) pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1. Studentom umożliwia się dodatkowe odpłatne kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej 

(III i IV etap edukacyjny).”  

 

10.  W załączniku nr 3 do uchwały dodaje się ust.  14. w następującym brzmieniu: 

 

 



 

„14. WOJSKOZNAWSTWO 

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

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 

zgodnie z zasadami zawartymi w § 2 ust. 2. Uchwały. 

  

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o 

społeczeństwie lub geografię,  to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się 

o 20%.” 

 

11. W załączniku nr 4 do uchwały w ust.4 (Wychowanie Fizyczne) w części Studia Drugiego Stopnia 

Stacjonarne i Niestacjonarne 

słowa:   

     „studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia”  

zastępuje się słowami: 

„studia przeznaczone dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne z uprawnieniami 

pedagogicznymi” 

 

12. W załączniku nr 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: 

„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWSIKU 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 3,5 letnie studia inżynierskie 

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”). 

Oceną ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów 

wg § 2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał geografię, fizykę, chemię, 

matematykę oraz wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione 

przedmioty podwyższa się o 20%.” 

 

13.  W załączniku nr 5 w ust. 7 (Matematyka)  

pkt 1 usuwa się słowa: 

 

„Uwaga!  
1. Studentom umożliwia się dodatkowe kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej 

(III i IV etap edukacyjny).  

2. Warunkiem uruchomienia kształcenia będzie zgłoszenie się liczby studentów określonej w zarządzeniu 

Rektora.”  

  

14. W załączniku nr 6 ust. 1 pkt 1) (Biologia) otrzymuje następujące brzmienie: 

 



„1. Studia przeznaczone dla absolwentów  studiów wyższych (I i II stopnia) kierunku: biologia, 

biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty kształcenia 

pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych). 

 O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej 

uczelni.” 

 

15.  W załączniku nr 6 ust. 1 pkt 2) (Biologia) otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku rozmowy 

kompetencyjnej (połączonej z testem kompetencyjnym z zakresu treści podstawowych i kierunkowych 

właściwych dla studiów licencjackich kierunku biologia). Zakres zagadnień w teście przygotowywany 

jest zgodnie z deklaracją wyboru specjalności na studiach drugiego stopnia. 

Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli kandydat 

uzyskał minimum 30 punktów. 

 

UWAGA: Do rozmowy kompetencyjnej połączonej z testem mogą również przystąpić kandydaci, którzy 

ukończyli studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wymienionych w pkt. 1, ale uzyskana 

średnia ocen z toku studiów nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia.” 

 

16. W załączniku nr 6 ust. 2 pkt 1) (Biotechnologia) otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Studia przeznaczone dla absolwentów  studiów wyższych (I i II stopnia) kierunku: biologia, 

biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych (w których efekty kształcenia 

pokrywają co najmniej 50% efektów z obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych). 

 O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej 

uczelni. 

17. W załączniku nr 6 ust. 2 pkt 2) (Biotechnologia) otrzymuje następujące brzmienie: 

 „2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt.1. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku rozmowy 

kompetencyjnej (połączonej z testem kompetencyjnym z zakresu treści podstawowych i kierunkowych 

właściwych dla studiów licencjackich kierunku biotechnologia). 

Za test można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Test kompetencyjny uważa się za zdany, jeśli 

kandydat uzyskał minimum 30 punktów. 

 

UWAGA: Do rozmowy kompetencyjnej połączonej z testem mogą również przystąpić kandydaci, którzy 

ukończyli studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wymienionych w pkt. 1, ale uzyskana 

średnia ocen z toku studiów nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia”. 

 

18. W załączniku nr 6 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

 

„ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ 
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z MNiSW 

 

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. 

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub geografię, 

to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.” 

19.  W załączniku nr 7  ust. 1 (Pedagogika) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„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 SPOŁECZNA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ  
 

 DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z COACHINGIEM  
 

 OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  
 

 RESOCJALIZACJA  

 

 OPIEKA I WYCHOWANIE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (TYLKO STUDIA 

STACJONARNE)  

 

 ASYSTENT OSOBY STARSZEJ  (TYLKO STUDIA STACJONARNE) 

 

 EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, 

jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje 

studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.”  

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  

 

EDUKACJA OBYWATELSKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika 

wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, socjologia, wojskoznawstwo, 

bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i 

zarządzanie sferą publiczną, praca socjalna.” 

 

20. W załączniku nr 7 w ust. 2 usuwa się tiret czwarte  

 

- BADANIA SPOŁECZNE I EWALUACJA W PRAKTYCE OŚWIATOWEJ;   

 

21. W załączniku nr 7 w ust. 2 usuwa się tiret jedenaste 

 



- EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA;   

22.  W załączniku nr 7 ust. 4 (Logopedia) otrzymuje brzmienie: 

 

„4. LOGOPEDIA ,  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE   

Pierwszym etapem kwalifikacji kandydatów na studia jest ocena predyspozycji zawodowych w zakresie 

poprawności wymowy i aparatu artykulacyjnego głosu. Ocena ta nie jest punktowana. Ocena negatywna 

jest równoznaczna z niedopuszczeniem do studiowania na tym kierunku.  

 

 

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.” 

 

 

23. W załączniku nr 7 ust. 6 (Psychologia) w części Studia Stacjonarne i Studia Niestacjonarne 

jednolite magisterskie otrzymuje brzmienie: 

 

„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% 

.  

Pod koniec trzeciego roku studenci wybierają jeden z modułów specjalnościowych: 

 psychologia kliniczna,  

 psychologia społeczna stosowana,  

 psychologia wspomagania rozwoju,  

 psychologia zdrowia i rehabilitacji. 

 

 

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec  III roku studiów, oferta w tym 

zakresie może ulec  zmianie. 

 

Studenci kierunku psychologia mają możliwość uzyskania  przygotowania pedagogicznego w rozumieniu  

§ 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1264). 

§ 2 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji po wprowadzonych zmianach zostaną opublikowane na portalu 

rekrutacyjnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 



 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska - Chyła          prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


