Załącznik nr 3 do warunków i trybu rekrutacji
dla poszczególnych kierunków studiów
w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego
na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
w roku akademickim 2016/2017

§1
1. O przyjęcie na poszczególne kierunki studiów II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający
kwalifikacje co najmniej I stopnia, potwierdzone tytułem zawodowym licencjata, inżyniera,
magistra lub równorzędnym oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na
studiach II stopnia na danym kierunku studiów, na zasadach:
1) na kierunki Administracja, Ekonomia:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata
kierunku studiów, realizującego efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów
przyjmowani są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2;
c) uzupełnienie braków kompetencyjnych na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych, odbywa się w formie zajęć uzupełniających efekty kształcenia i jest
odpłatne zgodnie z zasadami określonymi przez Senat, w wysokości określonej
zarządzeniem Rektora;
2) na kierunek Towaroznawstwo:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra lub inżyniera kierunku
studiów, realizującego efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk
technicznych lub nauk rolniczych;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów
przyjmowani są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2;
c) uzupełnienie braków kompetencyjnych na studiach niestacjonarnych oraz na studiach
stacjonarnych, odbywa się w formie zajęć uzupełniających efekty kształcenia i jest
odpłatne zgodnie z zasadami określonymi przez Senat, w wysokości określonej
zarządzeniem Rektora;
3) na kierunki Elektrotechnika, Transport:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata
dowolnego kierunku studiów;
b) osoby legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub magistra i nie posiadające
potwierdzonych w sposób formalny kwalifikacji inżynierskich, w ramach toku studiów
II stopnia zobowiązani są do uzupełnienia efektów kształcenia wymaganych w ramach
studiów I stopnia dla danego kierunku studiów i profilu kształcenia;
4) na kierunek Mechanika i budowa maszyn:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata
dowolnego kierunku studiów;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów
przyjmowani są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2;

5) na kierunek Technologia chemiczna:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata
dowolnego kierunku studiów;
b) kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej I stopnia w obszarze nauk technicznych
mogą podjąć studia na specjalnościach, na których kształcenie trwa trzy lub cztery
semestry;
c) kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej I stopnia w innych obszarach nauk mogą
podjąć studia na specjalnościach, na których kształcenie trwa cztery semestry;
d) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów
przyjmowani są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2;
6) na kierunek Matematyka:
a) preferowani są kandydaci posiadający kwalifikacje I stopnia kierunku Matematyka;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów
i posiadają kwalifikacje co najmniej I stopnia w obszarze nauk ścisłych lub technicznych
są zobowiązani do uzupełnienia w toku studiów różnic programowych, wskazanych przez
dziekana wydziału, a wynikających z porównania kierunkowych efektów kształcenia;
c) na specjalność nauczycielską przyjmowani są kandydaci mający przygotowanie
pedagogiczne; w przypadku braku przygotowania pedagogicznego kandydat może zostać
przyjęty pod warunkiem wyrównania różnic programowych;
7) na kierunki Sztuka mediów i edukacja wizualna, Grafika:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego
kierunku studiów;
b) uzupełnienie braków kompetencyjnych na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych, odbywa się w formie zajęć uzupełniających efekty kształcenia i jest
odpłatne zgodnie z zasadami określonymi przez Senat, w wysokości określonej
zarządzeniem Rektora;
8) na kierunek Filologia (specjalność filologia angielska):
a) preferowani są kandydaci z tytułem zawodowym licencjata kierunków Filologia
(specjalność filologia angielska) lub Lingwistyka stosowana;
b) do podjęcia studiów II na kierunku Filologia (specjalność filologia angielska) uprawnia
dyplom licencjata dowolnego kierunku studiów, przy czym wymagany jest poziom
znajomości języka kierunkowego – minimum C1wg ESOKJ;
c) wybór specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia jest możliwy wyłącznie
w przypadku ukończenia przez kandydata studiów I stopnia w specjalności
nauczycielskiej;
9)

na kierunek Pedagogika:
a) przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje I stopnia kierunku Pedagogika;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że:
 wykażą się posiadaniem dodatkowych kwalifikacji – minimum 8 pkt na 15 pkt
możliwych do uzyskania;
 uzyskają pozytywny wynik z egzaminu ustnego oceniającego wiedzę, wynikającą
z osiągniętych efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów II stopnia –
minimum 18 pkt na 35 pkt możliwych do uzyskania;

10) na kierunek Pielęgniarstwo – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia kierunku
Pielęgniarstwo;

11) na kierunek Wzornictwo przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub
licencjata dowolnego kierunku studiów według zasad szczegółowych określonych w § 2 ust. 4.
2. Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów mogą
zostać zobowiązani przez dziekana do złożenia w toku studiów dodatkowych egzaminów
wyrównawczych i uzupełnienia różnic wynikających z porównania efektów kształcenia
kierunkowych i obszarowych.
§2
1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II stopnia, do wysokości określonego limitu miejsc,
na kierunki:
 Administracja
 Ekonomia
 Elektrotechnika
 Filologia (filologia angielska)
 Matematyka
 Mechanika i budowa maszyn
 Pielęgniarstwo
 Technologia chemiczna
 Towaroznawstwo
 Transport
przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych
dokumentów.
2. W przypadku przekroczenia planowanego limitu przyjęć określonego dla studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia, postępowanie rekrutacyjne na kierunki wymienione w ust. 1,
przeprowadza się na podstawie rankingu ostatecznego wyniku studiów na dyplomie.
3. Przyjęcie kandydatów na kierunki: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Grafika przeprowadza
się na podstawie rankingu wyników oceny prac twórczości własnej (portfolio z minimum 10 pracami
plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki lub multimediów) punktowanej
w skali 030 pkt. Minimalna wielkość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na
studia wynosi 15 pkt.
4. Przyjęcie kandydatów na kierunek Wzornictwo:
1) w przypadku kandydatów z dyplomem wskazującym na osiągnięcie efektów kształcenia z
obszaru sztuki (dziedzina sztuki plastyczne) lub z obszaru nauki techniczne (dziedzina nauki
techniczne, dyscyplina architektura i urbanistyka), przeprowadza się na podstawie rankingu
ostatecznego wyniku studiów na dyplomie;
2) w przypadku kandydatów, absolwentów kierunków innych niż wymienione w pkt 1,
przeprowadza się na podstawie:
a) oceny twórczości własnej, obejmującej realizacje artystyczne i/lub projektowe
punktowanej w skali 0 - 30 pkt; prezentacja może składać się z portfolio zawierającego
dokumentację własnych projektów i realizacji z zakresu wzornictwa oraz wybrane prace
projektowe i plastyczne;
b) testu oceniającego wiedzę, wynikającą z osiągniętych efektów kształcenia niezbędnych do
podjęcia studiów II stopnia – punktowanego w skali 0 - 20 pkt;
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia wynosi 30 pkt;
3) ustalenie kolejności kandydatów na liście kwalifikacyjnej następuje w oparciu o wskaźnik
rekrutacyjny wyliczony na podstawie zasad określonych w pkt 1) i 2); wyniki oceny twórczości
własnej oraz testu przeliczane są na odpowiednie oceny i tak:
50 pkt
45 pkt

bardzo dobry (5)
dobry plus (4,5)

40 pkt
35 pkt
30 pkt

dobry (4)
dostateczny plus (3,5)
dostateczny (3).

5. Przyjęcie kandydatów na kierunek Pedagogika następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny
uwzględniający:
1) wynik studiów na dyplomie – w przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje I stopnia
kierunku Pedagogika;
2) wynik egzaminu oraz ocenę dodatkowych kwalifikacji – w przypadku kandydatów, którzy
ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek; wyniki przeliczane są na
odpowiednie oceny i tak:
46–50 pkt
41–45 pkt
36–40 pkt
31–35 pkt
26–30 pkt

bardzo dobry (5)
dobry plus (4,5)
dobry (4)
dostateczny plus (3,5)
dostateczny (3).

