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Uchwała nr 245/2019 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 18 grudnia 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) i zmienionego Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1498), a także w związku ze Statutem Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjętym Uchwałą Senatu nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019,  

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) § 1 ust.2 przyjmuje następujące brzmienie: 

„2. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów oraz formy kształcenia: 

1) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia; 

2) kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – studia 

drugiego stopnia; 

3) kierunek pedagogika – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;  

4) kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite 

magisterskie; 

5) kierunek pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie, studia drugiego 

stopnia; 

6) kierunek praca socjalna – studia pierwszego stopnia; 

7) kierunek psychologia – studia jednolite magisterskie;  

8) kierunek socjologia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia.” 

2) § 1 ust.3 przyjmuje następujące brzmienie: 

„3. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i 

pedagogika specjalna bezpośrednio na specjalności, przy czym w ofercie rekrutacyjnej 

wyróżnia się następujące kategorie tych specjalności: 

1) specjalności będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach 

pierwszego stopnia i wymagające posiadana związanych z tym uprawnień oraz 

osiągnięcia wskazanych efektów kształcenia lub efektów uczenia się; 

2) specjalności nie będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na 

studiach pierwszego stopnia lecz wymagające posiadania przygotowania 

pedagogicznego oraz osiągnięcia związanych z tym efektów kształcenia lub efektów 

uczenia się; 
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3) specjalności nie będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na 

studiach pierwszego stopnia i nie wymagające posiadania przygotowania 

pedagogicznego. 

W przypadku rekrutacji na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia rekrutacja odbywa się 

na kierunek, zaś wybór specjalności następuje w trakcie trwania tych studiów. Wymagania 

dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) 

i posiadanych uprawnień oraz osiągniętych efektów kształcenia lub efektów uczenia się w 

rekrutacji na studia drugiego stopnia są umieszczone w § 13 ust.2-9 niniejszej uchwały.” 

  

3) Zmianie ulega szczegółowa oferta edukacyjna oraz wykaz specjalności na studiach drugiego 

stopnia. Tym samym zmianie ulega Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 5. Zmieniony 

załącznik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

4) Zmianie ulegają limity przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia. Tym 

samym zmianie ulega Załącznik nr 4, o którym mowa w § 1 ust. 11. Zmieniony załącznik 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

5) § 2 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite 

studia magisterskie prowadzi komisja rekrutacyjna. Przewodniczącego, sekretarza i członków 

komisji rekrutacyjnej powołuje Rektor. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi przedstawiciel 

samorządu studentów. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest nauczyciel akademicki 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.” 

 

6) § 2 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„4. Obsługę Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwaną dalej IRK, prowadzi zespół, w skład 

którego wchodzi przewodniczący komisji rekrutacyjnej, pracownicy Biura Aplikacji 

Komputerowych oraz osoba zatrudniona na czas rekrutacji do pełnienia obowiązków 

administratora systemu IRK. Pracę zespołu wspomaga pracownik Biura Organizacji 

Kształcenia. Do zadań ww. zespołu należy: 

1) przygotowanie i uruchomienie rejestracji internetowej w IRK w ustalonych terminach 

i trybach oraz administrowania oprogramowaniem służącym do rejestracji 

internetowej; 

2) uruchomienie internetowego informatora o rekrutacji w APS; 

3) zapewnienie obsługi oprogramowania służącego do przeprowadzenia IRK.” 

 

7) § 2 ust. 5 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„5. Dział Informatyczno-Medialny APS zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia dostępu do stanowisk komputerowych na terenie APS, umożliwiających 

dokonanie rejestracji przez Internet; 

2) zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego i biurowego służącego do sprawnego 

funkcjonowania komisji rekrutacyjnej i procesu rekrutacji; 

3) zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego, z uwzględnieniem sprzętu niezbędnego 

do wprowadzania zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i oprogramowania 

komisjom rekrutacyjnym oraz stałej współpracy z komisjami w zakresie obsługi 

informatyczno-medialnej.” 
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8) § 2 ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„7. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami udziela porad kandydatom na 

studia będących osobami z niepełnosprawnościami w zakresie oferty wsparcia dla tych osób w 

trakcie studiów w Uczelni, współpracuje z komisją rekrutacyjną w zakresie zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków podczas egzaminów praktycznych 

i rozmów kwalifikacyjnych oraz pomocy w rejestracji internetowej w systemie IRK.” 

 

9) § 3 ust. 9 pkt 9) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„9) wystawienie w formie elektronicznej, możliwej do pobrania z systemu IRK przez 

kandydata, zaświadczeń informujących o wpisie na listę studentów. Zaświadczenia podpisuje 

elektronicznie przewodniczący komisji rekrutacyjnej;” 

 

10) § 3 ust. 13 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„13. Czynności administracyjne związane z wysyłką decyzji o odmowie przyjęcia na studia 

mogą zostać powierzone osobom w oparciu o umowy cywilnoprawne. W takim przypadku 

nadzór nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje przewodniczący lub inny 

członek komisji rekrutacyjnej.” 

 

11) § 3 ust. 19 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„19. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listy 

rankingowe na poszczególne kierunki studiów lub kierunki studiów i specjalności.” 

 

12) Traci moc § 8 ust. 4. 

 

13) § 9 ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„2. Oprócz sytuacji opisanej w § 11 ust. 4 rezygnacja kandydata ze studiów musi zostać 

złożona osobiście przez kandydata w formie pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów 

w jednostce, w której znajdują się dokumenty kandydata. Pisemne oświadczenie o rezygnacji 

ze studiów podpisane przez osobę przyjętą na studia może również zostać przesłane na adres 

uczelni listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.” 

 

14) Traci moc § 9 ust. 3. 

 

15) § 9 ust. 6 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„6. Jeżeli dane kandydata zostały już wprowadzone do systemu USOS, to jednostka zajmująca 

się obsługą studenta usuwa z systemu USOS dane kandydata, etap, program, kierunek 

studiów, wszystkie inne podpięcia i zlecenia w systemie USOS, jak również zwalnia nowo 

nadany numer indeksu (o ile został on nadany).” 

 

16) § 10 ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na studia jednolite 

magisterskie jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia 

dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do komisji rekrutacyjnej przed 

zakończeniem zapisów w systemie IRK w ramach danej tury rekrutacji na wybrany kierunek 

studiów.” 

 

17) § 11 ust. 2 pkt 2) przyjmuje następujące brzmienie: 
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„2) uzupełnienie danych w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK;” 

 

18) § 11 ust. 2 pkt 4) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„4) wybór egzaminów maturalnych pisemnych (nowa matura) i określenie ich poziomu lub 

wybór egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych (stara matura) stanowiących podstawę 

kwalifikacji na studia lub przekazanie komisji rekrutacyjnej informacji na temat wyników z 

matury zagranicznej (dot. rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia 

magisterskie) lub wprowadzenie wyników ukończenia studiów pierwszego stopnia, tzn. oceny 

końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów (dot. rekrutacji na studia drugiego 

stopnia).” 

 

19) § 11 ust. 2 pkt 5) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„5) wybór kierunku (kierunków) studiów, ich profilu, formy oraz poziomu kształcenia, a w 

przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia również wybór specjalności, o ile jest to 

przewidziane w niniejszej uchwale.” 

 

20) § 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); 

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 oraz z regulaminem studiów, wygenerowane z 

systemu IRK.” 
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21) § 12 ust. 6 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„2) Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki edukacja artystyczna 

w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, praca socjalna – profil praktyczny, socjologia oraz 

na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunki pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia przedmioty kwalifikacyjne 

to dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru 

spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia 

sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.” 

 

22) § 12 ust. 6 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3) W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz 

wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty 

uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja 

kandydata połączona z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien 

składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar 

zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, 

fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne. Warunkiem przystąpienia do 

autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub 

paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata 

rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji).” 

 

23) § 12 ust. 7 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4) W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz 

wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty 

uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja 

kandydata połączona z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien 

składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar 

zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, 

fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne. Warunkiem przystąpienia do 

autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub 

paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata 

rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji).” 

 

24) § 12 ust. 10 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3) W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych oprócz wyników z „matury zagranicznej” na wynik rekrutacyjny składają 

się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako 

autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do 

oceny powinien składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie 

prezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, 

prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne. Warunkiem 

przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód 

osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy 

opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się 

autoprezentacji).” 

 

25) § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„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 przedszkolna  

i wczesnoszkolna 
 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika 

specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem 

pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu 

nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub 

wczesnoszkolnej 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) 

- 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 

ludzkimi” 

 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli 

efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych 

 

 

 

26) Traci moc § 13 ust. 5. 

 

27) § 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 przedszkolna  

i wczesnoszkolna 
 kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika 

specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem 

pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu 

nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub 
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wczesnoszkolnej 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) 

 

- 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 

 

 

28) § 13 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„10. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: 

interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, pedagogika, pedagogika 

specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia) oraz socjologia wylicza się na podstawie 

oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów. Miejsce na  liście rankingowej  jest  

wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem: 

 

 W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 

 

gdzie:  

W – suma wyników (max 5 punktów),   

wd – ocena  końcowa ukończenia studiów, 

wśr – średnia ocen ze studiów.” 

 

29) § 13 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„11. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek 

pedagogika specjalna specjalność logopedia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze 

studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów 

uzyskanych w trakcie egzaminu praktycznego realizowanego w formie rozmowy 

kwalifikacyjnej.” 

 

30) § 13 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„16. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek edukacja artystyczna 

w zakresie sztuk plastycznych wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów 

pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w 

trakcie egzaminu praktycznego realizowanego w formie autoprezentacji kandydata połączonej 

z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z ok. 20 prac 

wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar zainteresowań 
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artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, 

małe formy rzeźbiarskie i inne.”  

 

 

31) § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„2. Cudzoziemcy mogą podjąć studia w Uczelni jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na 

wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającą w całości koszty 

leczenia na terytorium RP, na cały okres kształcenia w Uczelni albo posiadają Europejską 

Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 

Zdrowia z chwilą rozpoczęcia studiów w Uczelni.” 

 

 

32) § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 

1) ukończą na poziomie co najmniej B1 roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki 

w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, lub 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany 

przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 

jako Obcego; 

3) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

4) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w 

języku polskim; 

5) Rektor uznał posiadane przez cudzoziemca umiejętności posługiwania się językiem 

polskim za wystarczające do podjęcia w Uczelni studiów w języku polskim.”  

 

 

 

33) § 14 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4. Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest 

mowa w § 11 ust. 3, § 12 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 19, składają dodatkowo: 

1) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjęcia studiów na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich w tym dane na temat dokumentów 

poświadczających ww. uprawnienia (dokumenty przedstawia się do wglądu) – dot. 

cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach; 

2) podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości 

czesnego za studia – dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach 

odpłatności; 

3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w ust. 3; 

4) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pokrywającą w całości koszty leczenia na terytorium RP 

przez cały okres kształcenia w Uczelni albo potwierdzenie posiadania Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia 

w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na pisemny wniosek kandydata można ww. 

potwierdzenia złożyć w innym terminie, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia 

studiów w Uczelni; 

5) oświadczenie na temat ustanowionego pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP. 

Dane adresowe ustanowionego pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji 

z kandydatem i muszą zostać zamieszczone w formularzach osobowych na koncie 

kandydata w systemie IRK – dot. osób, które nie mają stałego adresu zamieszkania na 

terytorium RP. W przypadku nie podania adresu pełnomocnika zamieszkałego na 

terytorium RP oraz braku stałego adresu zamieszkania w Polsce, uczelnia jest 
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zwolniona z obowiązku informacyjnego względem kandydata.” 

 

34) § 14 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„5. Cudzoziemcy przyjęci na studia są zobowiązani przedstawić w Uczelni dokument 

uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie studiów (wiza lub 

karta pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) oraz 

informację dotyczącą zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w 

pierwszym dniu roku akademickiego na który zostali przyjęci na studia.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 
Przewodniczący Senatu APS 

        Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 

 


