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 WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 
        25-435  Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 
                    tel./fax (0-41)  331-12- 44 
                       http://www.ws.edu.pl 
                      e-mail: ws@ws.edu.pl 

 
Aneks Nr 1 

 
do Uchwały nr 2/2008 

Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej 
w Kielcach 

z dnia 29 maja 2008 r. 
 

w sprawie rekrutacji na studia licencjackie 
w roku akademickim  2009/2010 
wydany dnia 17 grudnia 2008 r. 

 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. 05. Nr 164 poz. 1365) oraz § 14 pkt. 2 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej  
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
Wprowadza się zmiany do Uchwały nr 2/2008 dotyczące wprowadzenia nowych specjalności 
oraz zmian limitu przyjęć. 
 

§ 2 
1. Wprowadza się nowe specjalności na kierunkach: 

1) pedagogika: 
− animacja społeczno-kulturalna, 
− edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 

2) praca socjalna: 
− praca socjalna w pomocy społecznej, 
− opieka środowiskowa i instytucjonalna, 

2. Likwiduje się specjalności na kierunku: 
1) Pedagogika: 

− edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją, 
− pedagogika rodziny z socjoterapią, 
− edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną, 
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§ 3 

Wprowadza się następujące kryteria kwalifikacyjne i limity przyjęć: 

Kierunki studiów 
i specjalności Kryteria kwalifikacyjne 

Czas 
trwania 
studiów 

Forma 
studiów 

Limit 
przyjęć 

na studia 
1 2 3 4 5 

1. FILOLOGIA 
  specjalności: 

- filologia angielska 
(specjalizacja 
tłumaczeniowa) 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 

3-letnie 
I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

25 
50 

- filologia angielska  
z pedagogiką szkolną 

(specjalizacja nauczycielska) 
jw.  

3-letnie 
I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

25 
50 

2. PEDAGOGIKA 
 specjalności: 

- edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna  

**  sprawdzian poprawności wymowy  na 
podstawie wskazanych tekstów 

3-letnie 
 I stopnia 

niestacjo-
narne 

100 

jw. 

- zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna 
i przedszkolna  
z nauczaniem języka 
angielskiego 

kandydaci, którzy 
zdali egz. dojrzałości 

wg starych zasad 
zobowiązani są do 

okazania 
dokumentów 

potwierdzających 
znajomość języka 
angielskiego co 

najmniej na poziomie 
B2 według 

Europejskiego 
Systemu Opisu 

Językowego Rady 
Europy 

wynik części ustnej 
egzaminu 

maturalnego 
 z języka 

angielskiego dla 
kandydatów, którzy 
zdali egz. maturalny 

wg nowych zasad 

3-letnie 
I stopnia 

niestacjo-
narne 

50 
 

- pedagogika resocjalizacyjna  
i sądowa 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 

3-letnie 
I stopnia  

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

50 
150 

- pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z arteterapią 

jw. 
3-letnie  
I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

25 

50 

- pedagogika z turystyką jw. 
3-letnie 

I stopnia 
niestacjo-

narne 
50 

- doradztwo zawodowe jw. 
3-letnie 

I stopnia 
niestacjo-

narne 
50 

- animacja społeczno-
kulturalna 

jw. 
3-letnie 

I stopnia 
niestacjo-

narne 
50 

3. PRACA SOCJALNA 
          specjalności:  

- praca społeczna w pomocy 
społecznej 

 
jw.  

3-letnie  

I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

25 

50 
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- opieka środowiskowa 
 i instytucjonalna 

jw.  
3-letnie  

I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

25 

50 

4. FIZJOTERAPIA 

konkurs świadectw dojrzałości 
i maturalnych obejmujący przedmioty: 

- język polski 
- fizyka lub biologia (wybiera się ocenę 

wyŜszą) 
W przypadku gdy na świadectwie brak 

oceny z fizyki i biologii w konkursie 
uwzględnia się ocenę z historii 

3-letnie  

I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

75 

150 

5. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
          specjalność: 

         

- wychowanie fizyczne 
z gimnastyką korekcyjną 

**  sprawdzian sprawności fizycznej 
obejmujący: gimnastykę, piłkę 

siatkową, piłkę koszykową, piłkę 
ręczną 

3-letnie  

I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

50 

250 

6. TURYSTYKA 
I REKREACJA 

przyjęcia bez egzaminu do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 

3-letnie  

I stopnia 

stacjonarne 
niestacjo-

narne 

50 

125 

 
 
** w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian przekroczy limit,  

o przyjęciu decydować będzie jako dodatkowe kryterium, kolejność złoŜenia kompletu 
wymaganych dokumentów. 

 
 

§ 4 
 
Aneks  wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1) Dziekani 
2) Dyrektor Administracyjny 
3) Kwestor 
4) Kierownicy dziekanatów 
5) Kadry 
6) a/a. 
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