
Uchwała nr 40/III/2017 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 29 marca 2017 roku 

w sprawie:  zmiany „uchwały nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 

2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym 

limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018” 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 138 ust. 1 Statutu Uniwersytetu  

Jagiellońskiego ustala się, co następuje: 

§ 1 

1. W uchwale nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w załączniku 

nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się kryteria kwalifikacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok studiów prowadzonych 

przez: 

a) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie publiczne,  

stacjonarne studia pierwszego stopnia, w związku z czym dodaje się część M20 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

b) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: 

- kierunek studia azjatyckie, specjalność: studia dalekowschodnie, specjalizacja:  

moduł: Azja Południowo-Wschodnia, stacjonarne studia pierwszego stopnia; 

- kierunek studia azjatyckie, specjalność: studia dalekowschodnie, specjalizacja:  

moduł: Azja Centralna, stacjonarne studia pierwszego stopnia; 

- kierunek rosjoznawstwo, stacjonarne studia pierwszego stopnia, 

- w związku z czym dodaje się części N25, N26 i N27 w brzmieniu określonym  

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć,  

ustalone na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych przez: 

a) Wydział Filologiczny: 

- kierunek: neofilologia, specjalność: filologia w zakresie języka hiszpańskiego,  

niestacjonarne studia pierwszego stopnia, określone w części D23; 

b) Wydział Matematyki i Informatyki: 

- kierunek: informatyka, specjalność: bioinformatyka, stacjonarne studia pierwszego 

stopnia, określone w części G1; 

c) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: 

-  kierunek: amerykanistyka, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, określone 

w części N2; 

-  kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: rosjoznawstwo, stacjonarne studia  

pierwszego stopnia, określone w części N8; 

-  kierunek: politologia, specjalność: doradztwo polityczne, dziennikarstwo polityczne, 

niestacjonarne studia pierwszego stopnia, określone w części N12; 

-  kierunek: relacje międzykulturowe, niestacjonarne studia pierwszego stopnia,  

określone w części N14; 

d) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: 

- kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i 

pozarządowym, stacjonarne studia pierwszego stopnia, określone w części M14; 

- kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: zarządzanie kulturą,  

niestacjonarne studia pierwszego stopnia, określone w części M17; 

- kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: zarządzanie mediami,  

niestacjonarne studia pierwszego stopnia, określone w części M19; 

3) w części B11 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „100”; 



4) w części Ł2 treść w kolumnie „poziom kształcenia” otrzymuje brzmienie „j.m.”; 

5) w części N18 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „45”; 

6) w części N19 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „40”; 

7) w części N20 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „35”; 

8) w części N21 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „45”; 

9) w części N22 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „45”. 

2. W uchwale nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w załączniku 

nr 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się kryteria kwalifikacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok studiów prowadzonych 

przez: 

a) Wydział Filologiczny: 

- kierunek neofilologia, specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim,  

niestacjonarne studia drugiego stopnia; 

- kierunek neofilologia, specjalność: filologia orientalna - sinologia, stacjonarne studia 

drugiego stopnia, 

- w związku z czym dodaje się części D35 i D36 w brzmieniu określonym w załączniku  

nr 2 do niniejszej uchwały; 

b) Wydział Polonistyki: 

- kierunek język polski w komunikacji społecznej, specjalność: retoryka stosowana, 

stacjonarne studia drugiego stopnia; 

- kierunek język polski w komunikacji społecznej, specjalność: logopedia,  

stacjonarne studia drugiego stopnia, 

- w związku z czym dodaje się części E10 i E11 w brzmieniu określonym w załączniku  

nr 2 do niniejszej uchwały; 

c) Wydział Historyczny, kierunek historia sztuki, specjalność: ochrona dóbr kultury,  

stacjonarne studia drugiego stopnia, w związku z czym w części C4 treść w kolumnie 

„specjalność(i)” otrzymuje brzmienie „ochrona dóbr kultury”; 

d) Wydział Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka, specjalność: nauczanie  

maszynowe, stacjonarne studia drugiego stopnia, w związku z czym w części G1 treść  

w kolumnie „specjalność(i)” otrzymuje brzmienie „informatyka stosowana; inżynieria 

oprogramowania; modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie; nauczanie  

maszynowe”; 

e) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek dziennikarstwo  

i komunikacja społeczna, niestacjonarne studia drugiego stopnia, w związku z czym  

dodaje się części M36 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2) zawiesza się nabór oraz anulowaniu ulegają warunki i tryb naboru, w tym limity przyjęć,  

ustalone na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych przez: 

a) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych: 

- kierunek: amerykanistyka, specjalność: Ameryka Północna, niestacjonarne studia 

drugiego stopnia, określone w części N3; 

- kierunek: politologia, specjalność: dziennikarstwo polityczne, instytucje  

i zarządzanie polityką, polityki publiczne, transformacje polityczne i ustrojowe, 

niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części N13; 

- kierunek: relacje międzykulturowe, niestacjonarne studia drugiego stopnia,  

określone w części N15; 

b) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: 

- kierunek: filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne studia  

drugiego stopnia, określone w części M8; 

- kierunek: polityka społeczna, specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi 

i obywatelskimi, niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części M10; 

- kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów 

jakości, niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części M18; 

- kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym 

i pozarządowym, niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części M20; 



- kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: kultura współczesna,  

niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części M29; 

- kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: zarządzanie kulturą,  

niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części M31; 

- kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: zarządzanie mediami,  

niestacjonarne studia drugiego stopnia, określone w części M33. 

3) w części E4 treść w kolumnie „górny limit przyjęć” otrzymuje brzmienie „145”; 

4) w części M1 treść w kolumnie „profil kształcenia” otrzymuje brzmienie „O”. 

3. W uchwale nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w załączniku 

nr 3 dodaje się kryteria kwalifikacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok studiów prowadzonych 

przez: 

1) Wydział Historyczny, kierunek Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures 

and Societies, stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w języku obcym,  

w związku z czym dodaje się część AA1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3  

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


