
 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 77/2016/2017 

 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

 

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z 

dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na 

studia w roku akademickim 2017/2018  

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)  

                                                                                                                                                                                                       
 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 

2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku 

akademickim 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 2 usuwa się ust. 3  

2. W załączniku nr 1 WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ wycofuje się na 

studiach I i II stopnia studia niestacjonarne.  

3. W załączniku nr 3 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

 

„14. PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY 
 

STACJONARNE 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 wg § 2, ust. 

2 Uchwały.” 

 



4. W załączniku Nr 7 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII  w ust. 1 w części 

pn. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, 

Logopedia otrzymuje brzmienie: 



 

 LOGOPEDIA 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: logopedia, 

pedagogika o specjalności logopedia, pedagogika specjalna o specjalności logopedia, 

pedagogika wczesnoszkolna (*), filologia polska z kwalifikacjami nauczycielskimi (*) 

oraz innych kierunków studiów o specjalności logopedia.  

Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu logopedy z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji 

głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. 

Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do 

dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

*Absolwenci pedagogiki wczesnoszkolnej, oraz filologii polskiej z kwalifikacjami 

nauczycielskimi,  uzyskują kwalifikacje logopedy szkolnego.  

 

 

5. W załączniku Nr 7 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII w ust. 1 w części 

pn. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, 

dodaje się słowa: 

 

 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 

Studia adresowane są do 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, wychowanie 

przedszkolne i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.  

 

6. W załączniku Nr 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA  
 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 
Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  

Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji 

głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. 

Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

 



 

 

 

7. W załączniku Nr 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. LOGOPEDIA 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze 

„starą maturą”:  


Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu logopedy z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji 

głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. 

Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                             prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2016/2017  


