
Uchwała nr 273/2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia, na nowo 

utworzony kierunek żywienie zwierząt, na rok akademicki 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024), na podstawie § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, w związku z uchwałą nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 

stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019, Senat 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na nowo utworzony kierunek 

żywienie zwierząt, będzie przebiegała zgodnie z zapisami uchwały nr 90/2017 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 

2018/2019, z zastrzeżeniem postanowień paragrafów  2 – 4 niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Studia na kierunku żywienie zwierząt mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego 

stopnia kierunków zootechnika lub rolnictwo. 

2. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań do podjęcia studiów, podczas których może się zetknąć z odczynnikami 

chemicznymi, surowcami paszowymi, zwierzętami i materiałami pochodzenia 

odzwierzęcego lub materiałem biologicznym. Skierowanie na badania lekarskie otrzymuje 

kandydat po przyjęciu na studia. 

3. Studia rozpoczynają się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019. 

4. Limit miejsc na kierunku studiów żywienie zwierząt wynosi 15. 

 

§ 3 

 

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) suma średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz 

wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie) – stanowiąca 70% ogólnego 

wyniku, 

2) ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję złożoną 

z przedstawicieli WMWZ i pracodawców – stanowiąca 30% ogólnego wyniku. 

2. Na podstawie kryteriów określonych w ust. 1 tworzy się listę rankingową. Gdy lista osób 

chętnych przewyższa liczbę dostępnych miejsc, wówczas tworzy się listę rezerwową. 

Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani są na miejsca zwolnione przez kandydatów 

zakwalifikowanych, którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub zrezygnują z podjęcia 

studiów. 

3. Przyjęcia osób z listy rezerwowej następują w kolejności uzyskanych punktów,  

z uwzględnieniem zasady równego traktowania kandydatów z identyczną liczbą punktów,  

do wypełnienia limitu miejsc. 



 

§ 4 

 

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku żywienie zwierząt w roku akademickim 

2018/2019 jest złożenie dokumentów przez co najmniej 15 kandydatów.  

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r   

  

  

prof. dr hab. Jan Pikul  


