
UCHWAŁA NR 161/2019 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekru-

tacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich dla kierunków: DZIENNIKARSTWO EKONOMIA; KOSMETOLOGIA; PEDAGOGIKA 

MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ; PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA; PEDAGO-

GIKA SPECJALNA; TURYSTYKA I REKREACJA w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. 

Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020  

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1668) oraz § 96 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przyjętego przez Senat Uchwałą 
nr 46/2015 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 27 maja 2015 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałami nr 2/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016r., nr 83/2016 z dnia 
28 września 2016r., tj. nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r., nr 49/2018 z 30 maja 2018 r. Senatu Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie) oraz w związku z Uchwałą nr 137/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–
Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu, termi-
nów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Hu-
manistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020, Senat Uniwer-
sytetu postanawia co następuje:  
 

§1 
 

1. W związku z wystąpieniem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie uprawnień Uniwersy-

tetowi do prowadzenia studiów na kierunkach: 

1) Ekonomia (studia I stopnia) 

2) Kosmetologia (studia II stopnia) 

3) Pedagogika międzykulturowa z mediacją (studia I stopnia) 

4) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie) 

5) Pedagogika specjalna (jednolite studia magisterskie) 

6) Turystyka i rekreacja (studia II stopnia) 

ustala się „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Humanistyczno–

Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie”, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Warunki, trybu, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w 

Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 

2019/2020 określa Uchwała Nr 137/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami: 

‒ Załącznik do Uchwały Senatu nr137/ 2018 Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Dłu-

gosza w Częstochowie 

oraz 

‒ Załącznik Nr 2 do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadze-

nia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jed-

nolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w 

Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 

         §2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 
tak -  23 nie -  0 wstrzymujących się –  0 
w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29 członków Senatu AJD z prawem głosu. 

         §3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Przewodnicząca Senatu   
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
     im. Jana Długosza w Częstochowie 
   prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 



Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Senatu Nr 161/2019 Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie  
 

KRYTERIA  KWALIFIKACJI  NA  STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2019/2020 
W UNIWERSYSTECIE HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZYM 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 
 
 
 

STUDIA JEDNOLITE  MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 
 

KIERUNKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matu-
ry” 

kryterium - zakres 

Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
studia jednolite magisterskie  
- 5 letnie) 

 

 konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio-
tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończe-
nia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): 
język polski, język obcy nowożytny oraz jednego 
przedmiotu do wyboru: historia, geografia, bio-
logia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

 

 rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami 
stawianymi przyszłemu nauczycielowi edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a mianowicie: 
1. poprawność wymowy. 
2. uzdolnienia muzyczne.  
Punkt (1) i (2) sprawdzane są podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez 
specjalistów w tym zakresie. Negatywny wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje 
kandydata do podjęcia kształcenia na tym  
kierunku. 

 

 konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): język polski, 
język obcy nowożytny oraz jednego przed-
miotu do wyboru: historia, geografia, biolo-
gia, matematyka, wiedza o społeczeństwie 
 

 rozmowa kwalifikacyjna związana z wymo-
gami stawianymi przyszłemu nauczycielowi 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a 
mianowicie: 
1. poprawność wymowy, 
2. uzdolnienia muzyczne.  

Punkt (1) i (2) sprawdzane są podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej 
przez specjalistów w tym zakresie. 
Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
dyskwalifikuje kandydata do podjęcia 
kształcenia na tym  kierunku. 

 

Pedagogika specjalna* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
studia jednolite magisterskie  
- 5 letnie) 
 
specjalności: 

 edukacja i rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i 
spektrum autyzmu 

 resocjalizacja osób niedostosowa-
nych  społecznie 

 
 

 konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio-
tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończe-
nia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): 
język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do 
wyboru wybrany przez kandydata 

 konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na 
egzaminie maturalnym; poziom podstawowy 
albo rozszerzony –  poziom rozszerzony 
premiowany przelicznikiem 2): język polski, 
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot 
do wyboru wybrany przez kandydata 
 

* po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 
 

KIERUNKI / SPECJALNOŚCI 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” 
kryterium - zakres 

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” 
kryterium - zakres 

Ekonomia* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 

 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy nowożytny, 
matematyka lub inny przedmiot wskazany 
przez kandydata  

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech 
przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie 
maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze-
rzony; poziom rozszerzony premiowany przelicz-
nikiem „2”): język polski, język obcy nowożytny, 
matematyka lub inny przedmiot wskazany przez 
kandydata 
) 

Pedagogika międzykultu-
rowa z mediacją* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia - 3 letnie) 
 
 

wybór specjalności po 1 semestrze 
studiów (na podstawie średniej ocen za 
1 semestr) 

konkurs świadectw – średnia z trzech przed-
miotów (najwyższe oceny ze świadectwa 
ukończenia szkoły średniej i świadectwa doj-
rzałości): język polski, język obcy oraz jednego 
przedmiotu do wyboru wybrany przez kandy-
data 
 

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z 
trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egza-
minie maturalnym; poziom podstawowy albo 
rozszerzony –  poziom rozszerzony premiowa-
ny przelicznikiem 2): język polski, język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru 
wybrany przez kandydata 
 

* po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 

 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Kosmetologia* 
(studia stacjonarne i niestacjonarne  
drugiego stopnia - 2 letnie) 
 

 
 
 
 

 dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia 

 średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, 
wyszczególnionych w suplemencie  

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do 
lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podję-
cia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 

 

Turystyka i rekreacja* 
(studia stacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie) 
 
specjalności: 
 gospodarka turystyczna 

 zarzadzanie eventami, tenis stołowy, narciarstwo, 

fitness) 

 specjalizacja: sprawność specjalna 
w służbach mundurowych 

 specjalizacja: trener personalny 

 
(wybór specjalności po 1 semestrze) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków stu-
diów turystyka i rekreacja, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa, hotelarstwo 
i animacja czasu wolnego, wychowanie fizyczne lub innych pokrewnych kierunków 
studiów (ostateczne ustalenie czy dany dyplom może być uznany, należeć będzie 
do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty kształ-
cenia na studiach I stopnia). 

 
W przypadku absolwentów kierunków: wychowanie fizyczne, hotelarstwo i animacja 
czasu wolnego, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa przewiduje się  
uzupełnienie efektów kształcenia w zakresie standardów kształcenia wg. płatnego 
programu wyrównawczego).  
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza 
medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia 
studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów. 
 

* po otrzymaniu decyzji MNiSW o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 
 

 


