
UCHWAŁA NR 162/2019 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca 

UCHWAŁĘ NR 84/2018 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów dualnych o profilu 

praktycznym, stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku 

JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM (kształcenie od podstaw) 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) w związku art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Uniwersytetu postanawia co następuje: 

 
§1 

 
W Uchwale nr 84/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów dualnych 
o profilu praktycznym, stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE 
GOSPODARCZYM (kształcenie od podstaw) w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 wprowadza się następującą zmianę: 

 

1)  §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  
„2. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób 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. w sprawie warunków, trybu, terminów 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 wraz z załącznikami w 
postaci: 

- „Warunków, trybu, terminów 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” stanowiący załącznik do Uchwały nr 137/2018 Senatu Uniwersytetu 
Humanistyczno–Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2018 r.  

- „Trybu postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów” stanowiący w załącznik Nr 2 – do 
warunków, trybu, terminów 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 Długo-sza 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 Czestochowie 
   prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 


