
 

 

 

Uchwała Nr 000-5/11/2021 Senatu  

Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

z dnia 25 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku 

studiów ,,Dziennikarstwo i nowe media” – studia drugiego stopnia o profilu 

praktycznym, prowadzone w formie stacjonarnej, 

                     (uzupełnienie uchwały Nr 000-4/16/2020 Senatu UTH Radom z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia R-35/2020 Rektora UTH Radom z dnia 

24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uniwersytecie 

Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok 

akademicki 2021/2022) z późn. zm. 

 

 
 1. Na podstawie: 

 

- art. 70 ust. 1 i 2 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.), 

- § 24 ust. 1 pkt 16 statutu Uczelni (t.j. uchwała Nr 000-5/8/2021 Senatu UTH Radom z dnia 

25 marca 2021 r.), 

- wniosku Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego znak pisma: WFP-1001/23/2021 

z dnia 15 marca 2021 r., 

- opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia – uchwała Nr 1a/III/2020/2021 z dnia 23 marca 

2021 r., 

 

Senat ustala warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kierunku studiów 

,,Dziennikarstwo i nowe media” – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone 

w formie stacjonarnej, 

z zachowaniem zasad wskazanych w uchwale Nr 000-4/16/2020 Senatu UTH Radom z dnia 

2 lipca 2020 r. zatwierdzającej zarządzenie R-35/2020 Rektora UTH Radom z dnia 24 czerwca 

2020 r. z późn. zm., w ten sposób, że: 
 

1) w Załączniku do tego zarządzenia pt. ,,Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2021/2022”, wprowadza się następujące 

zmiany:   
 

 w tabeli zamieszczonej w § 1 ust. 4, stanowiącej zestawienie prowadzonych w UTH 

Radom kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja na rok akademicki 

2021/2022, po kierunku Dziennikarstwo dodaje się kierunek Dziennikarstwo i nowe 

media z oznaczeniem, że są to studia drugiego stopnia stacjonarne; 

 

2) w Załączniku nr 3 do warunków rekrutacji, wprowadza się następujące zmiany: 

 

- w § 1 ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

    „§ 1 

         1. 

          2a) Na kierunek Dziennikarstwo i nowe media przyjmowani są kandydaci: 

a) posiadający tytuł zawodowy licencjata kierunku studiów w zakresie 

dziennikarstwa, 



 

 

b) posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra kierunku 

studiów innego niż w zakresie dziennikarstwa, ale przyporządkowanego do 

dyscypliny wiodącej (przeważającej) w ramach dziedziny nauk społecznych 

lub dziedziny nauk humanistycznych – pod warunkiem spełnienia w toku 

studiów wymogów określonych w ust. 2,  

c) posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra kierunku 

studiów nieprzyporządkowanego do dyscypliny wiodącej (przeważającej) 

w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych 

– pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2 

oraz spełnienia w toku rekrutacji wymogów określonych w § 2 ust. 5 pkt 2.”; 

 

- w § 2 w ust. 1 po kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy10 dodaje się kierunek 

Dziennikarstwo i nowe media10”; 

 

- w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„§ 2 

     5. Przyjęcie kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i nowe media następuje 

w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny uwzględniający: 

1) wynik ukończenia studiów na dyplomie – w przypadku kandydatów 

posiadających tytuł zawodowy licencjata kierunku studiów w zakresie 

dziennikarstwa albo tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra 

kierunku studiów innego niż w zakresie dziennikarstwa, ale 

przyporządkowanego do dyscypliny wiodącej (przeważającej) w ramach 

dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych, 

2) wynik egzaminu pisemnego – w przypadku kandydatów posiadających tytuł 

zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra kierunku studiów 

nieprzyporządkowanego do dyscypliny wiodącej (przeważającej) w ramach 

dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych; egzamin 

weryfikuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z ww. dziedzin (z dyscyplin: 

nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki 

socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji; 

literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo, filozofia, nauki o kulturze 

i religii, nauki o sztuce), niezbędne do podjęcia studiów, 

 

Ustalenie wspólnej listy kandydatów, następuje po przeliczeniu liczby punktów 

uzyskanych przez kandydatów, o których mowa w pkt 2, na oceny: 

46-50 pkt – bardzo dobry (5) 

41-45 pkt – dobry plus (4,5) 

36-40 pkt – dobry (4) 

31-35 pkt – dostateczny plus (3,5) 

26-30 pkt – dostateczny (3).”. 

 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

 

   prof. dr hab. Sławomir Bukowski 

 

 


