
UCHWAŁA NR 152.2021 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekru-
tacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich dla kierunków: INFORMATYKA; PIELĘGNIARSTWO; PSYCHOLOGIA; PRODUKCJA I 
MARKETING ŻYWNOŚCI w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Często-

chowie na rok akademicki 2022/2023 

 

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 
2021 r. poz. 478) oraz § 111 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie w związku z Uchwałą nr 50.2021 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, 
trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magister-
skich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok aka-
demicki 2022/2023, Senat Uniwersytetu postanawia co następuje: 
 
 
 

§1 
1. W związku z otrzymaniem zgody Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów : 

1) Informatyka (studia II stopnia) 

2) Pielęgniarstwo (studia II stopnia) 

3) Psychologia (jednolite studia magisterskie) 

4) Produkcja i marketing żywności (studia I stopnia) 

ustala się „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Huma-

nistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie”, których treść stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

2. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

na rok akademicki 2022/2023 określa Uchwała nr 50.2021 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, 

trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stu-

diów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

na rok akademicki 2022/2023 wraz z załącznikami. 

 



 

§ 3 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  

tak- 25,  nie- 0,   wstrzymujących się - 0,  

w którym uczestniczyło 25 senatorów, spośród 30 członków Senatu UJD z prawem głosu.  

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Senatu  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

 im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


