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Aneks Nr 1 
 

do Uchwały nr 3/2009 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej 

w Kielcach 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)  

w roku akademickim  2010/2011 
z dnia 27 stycznia 2010 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 § 4 pkt. 2 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej  
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
Wprowadza się zmiany do Uchwały nr 3/2009 dotyczące zmian w zasadach rekrutacji 
na studiach II stopnia na kierunku pedagogika. 
 

§ 2 
Wprowadza się następujące kryteria kwalifikacyjne i limity przyjęć dla studiów II stopnia na 
kierunku pedagogika: 

Kierunki studiów 
i specjalności 

Kryteria kwalifikacyjne 
Czas 

trwania 
studiów 

Forma 
studiów 

Limit 
przyjęć 

na studia 
1 2 3 4 5 

2. PEDAGOGIKA 
 specjalności: 

- edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna  

przyjęcia bez egzaminów do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 
* dla absolwentów studiów I stopnia z 

tytułem licencjata, takiej samej lub 
zbliŜonej specjalności  

2-letnie 
niestacjo-

narne 
100 

przyjęcia bez egzaminów do wyczerpania 
limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 
* dla absolwentów studiów I stopnia 

wszystkich kierunków studiów 
posiadających przygotowanie 

pedagogiczne 

2-letnie 
niestacjo-

narne 
200 

- resocjalizacja i profilaktyka 
społeczna przyjęcia bez egzaminów do wyczerpania 

limitu (decyduje kolejność składania 
kompletu wymaganych dokumentów) 
* dla absolwentów studiów I stopnia 

wszystkich kierunków studiów 
nieposiadających przygotowania 

pedagogicznego 

2-letnie 
niestacjo-

narne 
50 

 



2-letnie 
niestacjo-

narne 
100 

- interwencja kryzysowa  jw. 

2-letnie 
niestacjo-

narne 
50 

2-letnie 
niestacjo-

narne 
100 

- pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza 

jw. 

2-letnie 
niestacjo-

narne 
50 

 
 

§ 3 
Aneks  wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 
2. Dziekan Wydziału WFiT 
3. Prodziekan HP 
4. Prodziekan WFiT 
5. Dyrektor Administracyjny 
6. Kwestor 
7. Kierownik Wydziału Hum.-Ped. 
8. Kierownik Wydziału WFiT 
9. Kadry 
10. a/a. 


