
 
ANEKS Nr 1 

do Uchwały nr 7/2007 
Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej 

w Kielcach 
z dnia 29 maja 2007 

w sprawie rekrutacji na studia licencjackie w roku akademickim 2008/2009 
wydany dnia 27 czerwca 2007 r. 

 
 
 
 

Na podstawie § 4 ust.2 statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Senat uchwala,  

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany do Uchwały nr 7/2007 dotyczące nazewnictwa specjalności na 

kierunku filologia. 

1. W miejsce dotychczasowych  nazw specjalności, jak: 

a) filologia angielska o profilu nauczycielskim dla absolwentów szkół średnich, 

b) filologia angielska dla absolwentów studiów wyŜszych z uprawnieniami 

nauczycielskimi, 

wprowadza się nazwy specjalności: 

a) filologia angielska (specjalizacja tłumaczeniowa), 

b) filologia angielska z pedagogiką szkolną (specjalizacja nauczycielska).  

 

 

§ 2 

1. Uruchamia się nowy kierunek studiów  - praca socjalna, zgodnie z Uchwałą  

Nr 13/9/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 czerwca 2007 

r. i Uchwałą Nr 7/2006 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia  

6 grudnia 2006 r. 

2. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki, na kierunku Wychowanie Fizyczne 

wprowadza się uzupełnienie specjalności głównej Wychowanie Fizyczne o dodatkową  

specjalność – wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. 

 



§ 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), 

 

* rozmowa 
kwalifikacyjna  

z języka 
angielskiego 

dla kandydatów, 
którzy zdali egz. 
dojrzałości wg 
starych zasad 

wynik części 
pisemnej 
egzaminu 

maturalnego z 
języka 

angielskiego 
dla 

kandydatów, 
którzy zdali 

egz. 
maturalny wg 
nowych zasad 

3-letnie 
licencjackie 

stacjonarn
e 

niestacjona
rne 

50 
50 

- filologia angielska z 
pedagogiką szkolną 
(specjalizacja 
nauczycielska).  

 

jw.  
3-letnie 

licencjackie 

stacjonarn
e 

niestacjona
rne 

50 
50 

2. PRACA SOCJALNA 

przyjęcia bez egzaminu do 
wyczerpania limitu  

(decyduje kolejność składania 
kompletu dokumentów) 

3-letnie 
licencjackie 

stacjonarn
e 

niestacjona
rne 

50 
 

150 

3. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

                     specjalność: 

- wychowanie fizyczne 
 z gimnastyką korekcyjną  

* sprawdzian sprawności 
fizycznej obejmujący: 

gimnastykę, piłkę siatkową, 
piłkę koszykową, piłkę 

ręczną 

3-letnie  

licencjackie 

stacjonarn
e 

niestacjona
rne 

60 

300 

 
*  przy jednakowych ocenach lub jednakowych punktach na pograniczu limitu, o przyjęciu decyduje 

kolejność składania kompletu wymaganych dokumentów jako dodatkowe kryterium. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



§4 
W rozdziale II: „Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego” w pkt 5 i pkt 6 dokonuje się zmian  

w brzmieniu: 

 

„5. Kandydaci na kierunek filologia: specjalność filologia angielska (specjalizacja 

tłumaczeniowa) oraz filologia angielska z pedagogiką szkolną (specjalizacja 

nauczycielska) , którzy zdali egzamin dojrzałości według starych zasad przyjmowani 

będą na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy zdali egzamin 

maturalny według nowych zasad z języka angielskiego przyjmowani będą na podstawie 

wyników egzaminu maturalnego części pisemnej. 

W przypadku przekroczenia limitu miejsc wynik egzaminu maturalnego przelicza się według 

wzoru: 

W= R x 0,5 

W= P x 0,3 

 P -  wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyraŜony w punktach 
   procentowych 
      R - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyraŜony w punktach 
          procentowych 

 Przyjmując wynik korzystniejszy dla kandydata. 

 Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności uzyskanych 

punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.” 

 

„6.  Na kierunek filologia: specjalność filologia angielska (specjalizacja tłumaczeniowa) 

       oraz filologia angielska z pedagogiką szkolną (specjalizacja nauczycielska) ,  mogą 

       być przyjęci        kandydaci, zdający egzamin wg starych zasad  z pominięciem 

      kryteriów wymienionych  w rozdziale I, którzy: 

1) legitymują się zaświadczeniem o zdanym egzaminie na kierunek filologia angielska 

w innej uczelni; 

2) posiadają certyfikat z języka angielskiego określający co najmniej poziom B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy.” 

 

§ 5 

Pozostała treść Uchwały Nr 7/2007 pozostaje bez zmian.  

 



§ 6 

Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

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


