Załącznik nr 3 do warunków i trybu rekrutacji
dla poszczególnych kierunków studiów
w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego
na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
w roku akademickim 2018/2019.

§1
1. O przyjęcie na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzone tytułem zawodowym
licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania
kształcenia na studiach drugiego 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 wybrany kierunek, przyjmowani są
pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;
2) na kierunki Elektrotechnika, Transport i logistyka:
a) przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach na
które aplikują posiadający tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są
pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2. W uzasadnionych
przypadkach o przyjęciu na dany kierunek decyduje Dziekan Wydziału;
3) na kierunek Filologia (specjalność filologia angielska):
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym licencjata kierunków Filologia
(specjalność filologia angielska);
b) do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia (specjalność filologia angielska)
uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku studiów pod warunkiem, że średnia z toku
studiów licencjackich pozwala umieścić kandydata w puli miejsc przewidzianych limitem
przyjęć; kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim,
obejmującej językoznawstwo, wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich,
oraz metodykę nauczania języka angielskiego;
c) wybór specjalizacji nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia jest możliwy wyłącznie
w przypadku kandydatów posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu
nauczyciela;
4) na kierunki Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku
studiów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust.3;
b) uzupełnienie braków kompetencyjnych, odbywa się w formie zajęć uzupełniających efekty
kształcenia podczas I semestru studiów na zasadach określonych przez dziekana ds.
dydaktycznych;
5) na kierunek Matematyka:
a) przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia uzyskane na
kierunku Matematyka;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym kierunku studiów i posiadają
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych lub technicznych są
15

zobowiązani do uzupełnienia w toku studiów różnic programowych, wskazanych przez
dziekana, wynikających z porównania kierunkowych efektów kształcenia;
c) specjalność nauczycielską w toku studiów
mogą wybrać kandydaci posiadający
przygotowanie pedagogiczne; w przypadku braku tego przygotowania, kandydat może zostać
przyjęty pod warunkiem wyrównania w toku studiów różnic programowych wskazanych
przez dziekana na zasadach określonych w ust. 2;
6) 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 wybrany kierunek, przyjmowani są
pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;
7) na kierunek Pedagogika:
a) przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku
Pedagogika;
b) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są
pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w § 2 ust. 4;
8) na kierunek Pielęgniarstwo – przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku
Pielęgniarstwo.
9) na kierunek Technologia chemiczna:
a) przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata
dowolnego kierunku studiów;
b) kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w obszarze nauk
technicznych mogą w toku studiów wybrać specjalności, na których kształcenie trwa trzy lub
cztery semestry;
c) kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w innych obszarach
nauk mogą w toku studiów wybrać specjalności, na których kształcenie trwa cztery semestry;
d) kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są
pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;
10) 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 wybrany kierunek, przyjmowani są
pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;
11) na kierunek Wzornictwo - przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata
dowolnego kierunku studiów według zasad szczegółowych określonych w § 2 ust. 5;
2. Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek studiów zobowiązani są do
złożenia w toku studiów dodatkowych egzaminów wyrównawczych i uzupełnienia różnic
wynikających z porównania efektów kształcenia poprzez uczestnictwo w zajęciach uzupełniających
zakończonych sprawdzeniem wiedzy; zajęcia te są odpłatne.
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§2
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia, do wysokości ustalonej liczby miejsc,
na kierunki:
 Administracja
 Ekonomia
 Elektrotechnika
 Filologia (filologia angielska)
 Matematyka
 Mechanika i budowa maszyn
 Pielęgniarstwo
 Technologia chemiczna
 Towaroznawstwo
 Transport i logistyka
przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych
dokumentów.
2. W przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc ustalonej dla studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych drugiego stopnia, postępowanie rekrutacyjne na kierunki wymienione w ust. 1,
przeprowadza się według rankingu ustalonego na podstawie wyniku studiów na dyplomie.
3. Przyjęcie kandydatów na kierunki: Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna, przeprowadza się
według rankingu ustalonego na podstawie wyników oceny prac twórczości własnej (portfolio
zawierające minimum 10 prac plastycznych 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 Pedagogika następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny
uwzględniający:
1) w przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Pedagogika –
wynik studiów na dyplomie;
2) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek
dodatkowo:
a) przeprowadza
się
egzamin
ustny
sprawdzający
posiadanie
kompetencji
i nieformalnych kwalifikacji pedagogicznych oceniany w skali do 35 pkt, przy czym należy
uzyskać minimum 18 pkt;
b) kandydat zobowiązany jest udokumentować posiadanie nieformalnych kwalifikacji, o których
mowa w ppkt a); kwalifikacje te oceniane są w skali 0÷15 pkt, przy czym należy uzyskać
minimum 8 pkt;
3) ustalenie wspólnej listy kandydatów, o których mowa w pkt 1 i 2 następuje w oparciu o wskaźnik
rekrutacyjny, polegający na przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o których
mowa w pkt 2 na oceny:
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).

5. 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 według rankingu ustalonego na podstawie
wyniku studiów na dyplomie;
2) w przypadku kandydatów, absolwentów kierunków innych niż wymienione w pkt 1, przeprowadza
się:
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a) ocenę twórczości własnej, obejmującą realizacje artystyczne i/lub projektowe punktowaną
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) test oceniający wiedzę, wynikającą z osiągniętych efektów kształcenia niezbędnych do
podjęcia studiów drugiego stopnia – punktowany w skali 0-20 pkt;
minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia wynosi 30 pkt;
3) ustalenie wspólnej listy kandydatów, o których mowa w pkt 1 i 2 następuje w oparciu o wskaźnik
rekrutacyjny, polegający na przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów,
o których mowa w pkt 2 na oceny:
50 pkt
45 pkt
40 pkt
35 pkt
30 pkt

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