
Uchwała nr 27/VI/2021 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 188/V/2020 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącej warunków i trybu 

rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia 

do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku 

akademickim 2021/2022. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16  oraz art. 69 i art. 70  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Rozporządzenia 

MNiSW w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r.poz.1861 z późn. zm.), § 40 pkt 10 Statutu 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, w związku z 

Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza się 

następujące zmiany dotyczące zasady przyjęć na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022 

 

§ 1 

W uchwale nr 188/V/2020 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 

w Ciechanowie z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia 

pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 

2021/2022 dokonuje się następujących zmian, w ten sposób, że: 

 

- § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Przyjęcie na dany kierunek studiów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie 

świadectwa maturalnego/dojrzałości. Na jednolite studia magisterskie kierunek Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna odbywa się na podstawie świadectwa 

maturalnego/dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Pedagogika, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – 

III szkoły podstawowej. Na studia drugiego stopnia na podstawie dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w ramach wymogów 

określonych niniejszą uchwałą” 

- § 2 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Przyjęcie na studia następuje poprzez rekrutację a następnie w przypadku osób, które 

zdobyły doświadczenie zawodowe poza uczelnią lub w trakcie studiów,  student będzie 

mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy 

semestr poprzez potwierdzenie efektów uczenia się uzyskane w systemie lub poza 

systemem studiów.  

 



- § 4 ust.5 pkt. 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia podaje nazwę dyplomu, kierunek 

ukończonych studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich oraz wynik na 

dyplomie, dotyczy to także jednolitych studiów magisterskich kierunek Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia” 

- § 5 ust.2 pkt. 2 lit. a uchwały otrzymuje brzmienie: 

„świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty, lub w przypadku jednolitych studiów magisterskich oryginał lub odpis (oryginał do 

wglądu) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunku Pedagogika, 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły 

podstawowej wraz z suplementem”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                    Przewodniczący Senatu 

 

      Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


