
Uchwała nr 11/I/2015 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie:  zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie  ustalenia szcze-
gółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok 
jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia 
w roku akademickim 2015/2016 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 27 lipca 
2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą, oraz § 138 ust. 1 Statutu UJ, ustala się, co następuje: 

§ 1 

Zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć, ustalone na 
pierwszy rok następujących studiów w roku akademickim 2015/2016, prowadzonych odpowiednio przez: 
1) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: 

a. polityka społeczna, specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, 
niestacjonarne studia pierwszego stopnia określone w załączniku nr 1, części Ł9; 

b. zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, niestacjonarne 
studia pierwszego stopnia określone w załączniku nr 1, części Ł16. 

§ 2 

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku:  
a. dodaje się część H3 z kryteriami kwalifikacji oraz limitami przyjęć na pierwszy rok 

następujących studiów w roku akademickim 2015/2016, prowadzonych odpowiednio przez: 
- Wydział Chemii, kierunek chemia medyczna, stacjonarne studia pierwszego stopnia, 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku: 
a. nazwa specjalności w części: 

- B7 otrzymuje brzmienie „pedagogika społeczno-opiekuńcza; pedagogika społeczno-
opiekuńcza z gerontopedagogiką”, 

- B9 otrzymuje brzmienie „pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym; pedagogika 
szkolna z terapią pedagogiczną”, 

- Ł11 otrzymuje brzmienie „finanse i controlling”, 
- Ł12 otrzymuje brzmienie „finanse i controlling”, 
kryteria kwalifikacji pozostają bez zmian; 

b. dodaje się części B14, I9, Ł32, Ł33, Ł34, Ł35 z kryteriami kwalifikacji oraz limitami przyjęć na 
pierwszy rok następujących studiów w roku akademickim 2015/2016, prowadzonych 
odpowiednio przez: 
- Wydział Filozoficzny, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna 

i przedszkolna, stacjonarne studia drugiego stopnia, 
- Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek zarządzanie zasobami przyrody, stacjonarne 

studia drugiego stopnia, 
- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie, specjalność: media 

społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne studia drugiego stopnia, 
- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie, specjalność: media 

społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne studia drugiego stopnia, 
- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie kulturą i mediami, 

specjalność: kultura współczesna, stacjonarne studia drugiego stopnia, 
- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie kulturą i mediami, 

specjalność: kultura współczesna, niestacjonarne studia drugiego stopnia, 



w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. W załączniku nr 3 do uchwały nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku: 

a. dodaje się część A3 z kryteriami kwalifikacji oraz limitami przyjęć na pierwszy rok 
następujących studiów w roku akademickim 2015/2016, prowadzonych odpowiednio przez: 
- Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, kierunek stosunki międzynarodowe 

i studia regionalne – Международные отношения и регионоведение, specjalizacja: 
Международная безопасность, Политика и культура, Регионоведение, stacjonarne 
studia pierwszego stopnia, 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Studia, o których mowa w § 2 pkt 1., § 2 pkt 2. b. oraz § 2 pkt 3, będą prowadzić nabór według 

uchwalonych kryteriów pod warunkiem wejścia w życie odpowiednich przepisów w sprawie ich 
utworzenia. 

§ 3 

1. Pozostałe postanowienia uchwały 88/V/2014 Senatu UJ z 28 maja 2014 roku pozostają bez zmian. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

  


