
Znak sprawy  

 

         

     

Uchwała Rady Programowej grupy kierunków studiów: gospodarka przestrzenna 

oraz zintegrowane planowanie rozwoju z dnia 12 maja 2021 roku  

w sprawie propozycji zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 

 

 

Na podstawie §133 pkt4 Statutu UAM Rada Programowa uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Przyjmuje się propozycje zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na kierunkach 

gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju.  

 

 

§ 2 

Zasady rekrutacji na kierunki: gospodarka przestrzenna i zintegrowane planowanie rozwoju 

obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 przedstawione w załącznikach do niniejszej 

uchwały.  

 

 

Przewodnicząca Rady 

dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM 
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Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 



Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie 3-letnie)  (id: 219) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: licencjat Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100

Liczba punktów możliwa do uzyskania 100

Ad 1. Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:
1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
3. Olimpiada Geograficzna - finalista
4. Olimpiada Geograficzna - laureat
5. Olimpiada Informatyczna - finalista
6. Olimpiada Informatyczna - laureat
7. Olimpiada Nautologiczna - finalista
8. Olimpiada Nautologiczna - laureat
9. Olimpiada Statystyczna - finalista

10. Olimpiada Statystyczna - laureat
11. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - finalista
12. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
13. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
14. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
15. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
16. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
17. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - finalista
18. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
19. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
20. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI

Tryb I
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin
maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Gr. Przedmiot Poziom Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna)

podstawowy 0.15
1

rozszerzony 0.30

2

geografia
(część pisemna)

podstawowy 0.35

1

rozszerzony 0.70

biologia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

informatyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

matematyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

Tryb II
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin
dojrzałości)

Gr. Przedmiot Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna lub ustna)
0.30 1

2

geografia
(część pisemna lub ustna)

0.70

1

biologia
(część pisemna lub ustna)

0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)

0.60

informatyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

matematyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)

0.60
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Gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie 3,5-letnie)  (id: 220) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) Czas trwania: 3,5 roku
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100

Liczba punktów możliwa do uzyskania 100

Ad 1. Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:
1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
3. Olimpiada Geograficzna - finalista
4. Olimpiada Geograficzna - laureat
5. Olimpiada Informatyczna - finalista
6. Olimpiada Informatyczna - laureat
7. Olimpiada Nautologiczna - finalista
8. Olimpiada Nautologiczna - laureat
9. Olimpiada Statystyczna - finalista

10. Olimpiada Statystyczna - laureat
11. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - finalista
12. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
13. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
14. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
15. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
16. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
17. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - finalista
18. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
19. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
20. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI

Tryb I
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin
maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Gr. Przedmiot Poziom Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna)

podstawowy 0.15
1

rozszerzony 0.30

2

geografia
(część pisemna)

podstawowy 0.35

1

rozszerzony 0.70

biologia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

informatyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

matematyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

Tryb II
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin
dojrzałości)

Gr. Przedmiot Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna lub ustna)
0.30 1

2

geografia
(część pisemna lub ustna)

0.70

1

biologia
(część pisemna lub ustna)

0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)

0.60

informatyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

matematyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)

0.60
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Gospodarka przestrzenna (studia magisterskie 2-letnie)  (id: 222) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: magister Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - WARIANT 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku. Dla
absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i
pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 4 20

Liczba punktów możliwa do uzyskania 20

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - WARIANT 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku. Dla
absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany
kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego kierunku.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20

Liczba punktów możliwa do uzyskania 20

Ad 1. Dodatkowe informacje:
Rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12
punktów.
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Gospodarka przestrzenna (studia magisterskie 1,5-roczne)  (id: 221) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) Czas trwania: 1,5 roku
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: magister Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - WARIANT 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego
kierunku. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego
stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 4 20

Liczba punktów możliwa do uzyskania 20

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - WARIANT 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego
kierunku. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych oraz dla absolwentów ubiegających się o przyjęcie na
kontynuowany kierunek, lecz pochodzących z uczelni, które nie mają pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla danego
kierunku.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) rozmowa kwalifikacyjna 12 20 1 20

Liczba punktów możliwa do uzyskania 20

Ad 1. Dodatkowe informacje:
Rozmowa kwalifikacyjna, za którą można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12
punktów.
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Gospodarka przestrzenna  (id: 223) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3,5 roku
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
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Gospodarka przestrzenna (studia magisterskie 2-letnie)  (id: 224) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: magister Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
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Gospodarka przestrzenna (studia magisterskie 1,5-roczne)  (id: 225) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 1,5 roku
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: magister Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego
kierunku.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Zintegrowane planowanie rozwoju  (id: 414) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) Czas trwania: 3,5 roku
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100

Liczba punktów możliwa do uzyskania 100

Ad 1. Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:
1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
3. Olimpiada Geograficzna - finalista
4. Olimpiada Geograficzna - laureat
5. Olimpiada Statystyczna - laureat
6. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
7. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI

Tryb I
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin
maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Gr. Przedmiot Poziom Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna)

podstawowy 0.15
1

rozszerzony 0.30

2

geografia
(część pisemna)

podstawowy 0.35

1

rozszerzony 0.70

biologia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

informatyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

matematyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

Tryb II
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin
dojrzałości)

Gr. Przedmiot Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna lub ustna)
0.30 1

2

geografia
(część pisemna lub ustna)

0.70

1

biologia
(część pisemna lub ustna)

0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)

0.60

informatyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

matematyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)

0.60
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Zintegrowane planowanie rozwoju  (id: 415) 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Poziom studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3,5 roku
Język zajęć: polski Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) wyniki na świadectwie dojrzałości - 100 1 100

Liczba punktów możliwa do uzyskania 100

Ad 1. Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:
1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
3. Olimpiada Geograficzna - finalista
4. Olimpiada Geograficzna - laureat
5. Olimpiada Statystyczna - laureat
6. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
7. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI

Tryb I
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin
maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Gr. Przedmiot Poziom Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna)

podstawowy 0.15
1

rozszerzony 0.30

2

geografia
(część pisemna)

podstawowy 0.35

1

rozszerzony 0.70

biologia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

informatyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

matematyka
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)

podstawowy 0.30

rozszerzony 0.60

Tryb II
dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin
dojrzałości)

Gr. Przedmiot Waga

Liczba
uwzgl.
przed.

z
grupy

1
język obcy nowożytny

(część pisemna lub ustna)
0.30 1

2

geografia
(część pisemna lub ustna)

0.70

1

biologia
(część pisemna lub ustna)

0.60

fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)

0.60

informatyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

matematyka
(część pisemna lub ustna)

0.60

wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)

0.60
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