
UCHWAŁA NR 163/2019 

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 drugiego stopnia dla kierunku DZIENNIKAR-

STWO I KULTURA MEDIÓW w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Czę-

stochowie na rok akademicki 2019/2020  

 

Na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1668, z poźn zm.) oraz § 96 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przyjętego przez Se-
nat Uchwałą nr 46/2015 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 27 maja 2015 r. (z uwzględnieniem zmian wpro-
wadzonych 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 Humani-
styczno–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 stacjonar-
nych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 
Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020, Senat Uni-
wersytetu postanawia co następuje:  
 

§1 
 

1. W związku z otwarciem kierunku DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW studia stacjonarne i niestacjo-

narne drugiego stopnia ustala się „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Uniwer-

sytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie”, których treść stanowi załącz-

nik 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 nr 137/2018 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 
Traci moc uchwała nr 81/2019 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 maja 2019 r. w 
sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku 
DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020. 
 

           §3 
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. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

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



Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Senatu Nr 163/2019 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 DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 
 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI KRYTERIA KWALIFIKACJI 

Dziennikarstwo i kultura mediów 
(studia stacjonarne i niestacjonarne 
drugiego stopnia - 2 letnie) 
  
specjalność: 

 dziennikarstwo prasowe i radiowe  

 rzecznik prasowy i specjalista PR 
 
 (wybór specjalności podczas rekrutacji) 

 konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magister-
skich  

 
w przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku dzienni-
karstwa albo specjalności dziennikarskiej, obowiązuje płatny program wyrównawczy 
(zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów I stopnia), 
 

 

 

 
 

 


