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UCHWAŁA NR 176/2019 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 145/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczącej warunków, 

trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10), art. 69-72, art. 79 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 80 ust. 2 i 4, art. 323-324, art. 

326-327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1668 ze zm.) oraz w związku z § 39a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) wprowadzonego 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r., poz. 787), Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr 145/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmianie ulega szczegółowa oferta edukacyjna oraz wykaz specjalności na studiach 

drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Tym samym zmianie ulega Załącznik nr 1, 

o którym mowa w § 1 ust. 5. Zmieniony załącznik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

2) § 1 ust. 6 przyjmuje następujące brzmienie: 
 

„6. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbywa się zasadniczo w okresie od czerwca do 

lipca 2020 roku – tzw. rekrutacja lipcowa. We wrześniu 2020 roku Uczelnia może ogłosić 

dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale – tzw. 

rekrutacja wrześniowa. Szczegółowy harmonogram poszczególnych rekrutacji lipcowej i 

wrześniowej stanowi Załącznik nr 2 i nr 3. Zmiany ww. harmonogramów, a także 

harmonogramy dodatkowych tur rekrutacji na poszczególne kierunki lub kierunki i 

specjalności, dla których nie udało się wypełnić limitu przyjęć w terminach podstawowej tury 

rekrutacji lipcowej lub wrześniowej, ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z 

Prorektorem właściwym ds. kształcenia. Komunikat o zmianie harmonogramu rekrutacji 

lipcowej lub wrześniowej, bądź też o uruchomieniu dodatkowej tury rekrutacji jest 

umieszczany na stronie internetowej uczelni w aktualnościach podstrony dotyczącej rekrutacji 

na studia.” 

 

3) § 11 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają: 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie 

świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych do niego (dot. osób 

zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie); 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie 

dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z 

suplementem. Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po 

obronie (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia); 
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3) zaświadczenie, w którym ujęta jest średnia ocen ze studiów, wystawione przez 

uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów 

drugiego stopnia. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu 

zawiera, wyraźnie ujętą w formie liczbowej, średnią ocen z całego toku studiów (dot. 

osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia); 

4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że 

kandydat zakwalifikowany na studia takie przygotowanie posiada (dot. osób 

zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności nauczycielskie 

realizowane jako specjalności kwalifikacyjne lub realizowane jako kontynuacja 

kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia); 

5) zaświadczenie potwierdzające posiadanie innych niż przygotowanie pedagogiczne 

uprawnień, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały. Zaświadczenie nie jest 

konieczne jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat 

zakwalifikowany na studia takie uprawnienia posiada (dot. osób zakwalifikowanych 

na studia drugiego stopnia na specjalności realizowane jako kontynuacja kierunku lub 

specjalności ze studiów pierwszego stopnia); 

6) wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, 

wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną; 

7) wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej 

Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez 

kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez komisję 

rekrutacyjną; 

8) dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; 

9) wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i 

warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK.” 

 

4) § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika 

powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia 

(lub równoważnych): 

 

 

Nazwa studiów Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i 

posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów 

kształcenia 

 Studia na kierunku ze specjalnością nauczycielską 

- Pedagogika korekcyjna 

- Pedagogika szkolna  

i zdolności 

 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika 

specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem 

pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce 

edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) 

 Studia na kierunku bez specjalności nauczycielskiej 

- Edukacja zdalna i grafika 

komputerowa 

- Pedagogika kultury i media 

cyfrowe 

- Pedagogika pracy  

i zarządzanie zasobami 

 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli 

efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych 
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ludzkimi” 

 

 

5) § 13 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„8. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek 

pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów 

pierwszego stopnia (lub równoważnych): 

 

Nazwa studiów Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i 

posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów 

kształcenia 

 Studia na kierunku ze specjalnością nauczycielską 

- Pedagogika korekcyjna  kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika 

specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem 

pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce 

edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575); 

 Studia na kierunku bez specjalności nauczycielskiej 

- Doradztwo zawodowe  

i personalne 

- Opieka nad dzieckiem  

i wsparcie społeczne 

- Pedagogika pracy  

i zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

- Zarządzanie w oświacie” 

 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli 

efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Senatu APS 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 

 


