
 

 

Uchwała nr 88/2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 34 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez 

postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci konkursów ogólnopolskich, 

odpowiednio na kierunek: 

1) Ekoenergetyka – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” 

i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, 

2) Ekonomia – konkursu „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału 

Ekonomiczno-Społecznego UPP,  

3) Finanse i rachunkowość – konkursu „Zostań ekonomistą” organizowanego przez 

Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP, 

4) Informatyka i agroinżynieria – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu  

„Zielone Dyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F. Schumana „Jak zreformować 

gospodarstwo mojego ojca”, 

5) Jakość i bezpieczeństwo żywności – Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-

Menedżerskich 

6) Leśnictwo – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „leśnictwo”, 

7) Ochrona środowiska – konkursu „Zielone Dyplomy”, 

8) Ogrodnictwo – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „ogrodnictwo”, 

9) Polityka społeczna – konkursu „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana 

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP, 

10) Rolnictwo – konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować 

gospodarstwo mojego ojca”,  

11) Technologia drewna – Konkursu „Sprawny w zawodzie” – Stolarz i Technik 

Technologii Drewna, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 

12) Zootechnika – konkursu F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”. 

 

§ 2 

 

1. Kandydatom, o których mowa w § 1, przyznaje się maksymalną liczbę punktów 

przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. Kandydaci, o których mowa w § 1, są zobowiązani do uczestniczenia w procesie 

rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu 



2 

 

Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne 

i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.  

3. Podstawą uzyskania uprawnień laureata konkursu jest zaświadczenie wydane przez 

komitet organizacyjny danego konkursu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

 

Traci moc uchwała nr 329/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów 

konkursów ogólnopolskich. 

 

 

 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 


