Uchwała nr 62/2016/2017
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 29 maja 2017 r.
o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów
stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:

§1
1. W związku z Uchwałą nr 56/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia
na Wydziale Anglistyki kierunku studiów English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
oraz określenia dla niego efektów kształcenia przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 3letnie pierwszego stopnia, kierunek English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
(studia prowadzone w języku angielskim).
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
1. W związku z Uchwałą nr 57/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia
na Wydziale Chemii kierunku studiów Chemistry oraz określenia dla niego efektów kształcenia
przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek Chemistry
(studia prowadzone w języku angielskim).
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
§3
Na Wydziale Chemii nie przeprowadza się rekrutacji na studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia,
kierunek chemia specjalność general chemistry (studia prowadzone w języku angielskim).
§4
1. W związku z Uchwałą nr 59/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia
na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunku studiów analiza i przetwarzanie danych oraz
określenia dla niego efektów kształcenia przeprowadza się rekrutację na studia stacjonarne
i niestacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek analiza i przetwarzanie danych.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały.
§5
1. W związku z Uchwałą nr 58/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie
państwem oraz określenia dla niego efektów kształcenia przeprowadza się rekrutację na studia
stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia, kierunek zarządzanie państwem (studia prowadzone
w języku angielskim).
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały.

§6
1. W związku z Uchwałą nr 60/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia
nowych specjalności studiów, na Wydziale Studiów Edukacyjnych przeprowadza się rekrutację na:
1) studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, kierunek pedagogika
specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych – profil
ogólnoakademicki,
2) studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalność
edukacja dorosłych i zarządzanie karierą – profil ogólnoakademicki,
3) studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalność
resocjalizacja nieletnich – profil ogólnoakademicki.
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 5 do
niniejszej uchwały.
§7
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych nie przeprowadza się rekrutacji na:
1) studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalność
doradztwo zawodowe i personalne,
2) studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek pedagogika specjalność
resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie.
§8
1. W związku z Uchwałą nr 40/2016/2017 Senatu UAM z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia
kierunku studiów gospodarka wodna oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Nadnoteckiemu Instytutowi UAM w Pile do
prowadzenia studiów na tym kierunku, przeprowadza się rekrutację na kierunek gospodarka
wodna – studia stacjonarne pierwszego stopnia (profil praktyczny).
2. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały.
3. Postępowanie rekrutacyjne na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone pod
warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów na tym
kierunku.
§9
1. W związku z Uchwałą nr 41/2016/2017 Senatu UAM z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia
kierunku studiów technologie informatyczne prowadzonego łącznie przez Nadnotecki Instytut UAM
w Pile oraz Wydział Matematyki i Informatyki oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Nadnoteckiemu Instytutowi UAM
w Pile do prowadzenia studiów na tym kierunku, przeprowadza się rekrutację na kierunek
technologie informatyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie, profil
praktyczny).
2. Postępowanie rekrutacyjne na studia, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane jest w Nadnoteckim
Instytucie UAM w Pile.
3. Na studiach, o których mowa w ust. 1, ustala się zasady rekrutacji określone w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały.
4. Postępowanie rekrutacyjne na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone pod
warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów na tym
kierunku.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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