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Zarządzenie  Nr  7 / 2006 
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 15 marca 2006 r. 
 
 
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2006/2007 
 
 
Na podstawie: 
-) § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt. 5 Statutu Akademii z dnia 27 września 1991 r. z późn. zm.  
w związku z: 
-) art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  
    164, poz. 1365), 
-)  § 8 pkt. 17 oraz § 129 ust. 2 Statutu Akademii z dnia 27 września 1991 r. z późn. zm.  
-)  Uchwałami  Senatu Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 46/2005 z dnia    
     20 maja 2005r., Nr 97/2005 z dnia 25 listopada 2005r. oraz Nr 13/2006 z dnia 3 marca 2006r. 
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
 
W celu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Akademii na rok akademicki 2006/2007 wdraża 
się: 
 
a) warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i 

niestacjonarne) w roku akademickim 2006/2007 – w brzmieniu załącznika nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

b) zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym – w brzmieniu załącznika nr 2 do 
niniejszego zarządzenia; 

c) uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na 
studia w latach 2006/2007 – 2008/2009 – w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2006/2007. 
 
 
 
Kraków, dnia 15 marca 2006 r. 
 
 
                                                                                                                  Rektor 
 
 
                                                                                                     prof. dr hab. Janusz Żmija 
 
 
HK / WT 
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          Załącznik Nr 1  
          do Zarządzenia Rektora Nr 7/2006  
          z dnia 15 marca 2006 r. 
           
 

 
Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i 
niestacjonarne) w roku akademickim 2006/07 w Akademii Rolniczej w Krakowie 

 
§ 1 

1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Rolniczej w Krakowie może się ubiegać osoba, która 
posiada świadectwo dojrzałości a na studia drugiego stopnia  dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 
właściwych lub pokrewnych dla danego kierunku. 

2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów 
lub decyzji Rektora Akademii Rolniczej. 

3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach 
należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają 
jeszcze świadectwa dojrzałości. 

  
§ 2 

1. Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego   określa Uchwała 
Senatu AR: Nr 46/2005 z dnia 20 maja 2005 r. zawierająca wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści są 
zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów.  Z uprawnień zawartych w w/w uchwale laureaci i 
finaliści mogą korzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania 
tytułu laureata lub finalisty olimpiady. 

2. Kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowa matura” (IB) przyjmowani są na takich samych 
zasadach jak kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury”. 
Jednolity wskaźnik przeliczania ocen ze świadectw „międzynarodowej matury” (IB) ustala Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna. 

3. Nabór na studia pierwszego stopnia  (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia 
wyników z egzaminu dojrzałości według zasad zawartych w załączniku nr 2 niniejszej Uchwały z wyjątkiem 
Wydziału Ogrodniczego – specjalność „sztuka ogrodowa”, gdzie obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji 
tj. egzamin z rysunku odręcznego. 

4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen ze studiów 
lub oceny na dyplomie. Kryteria przyjęcia ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna. 

 
§ 3 

Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wnioski rad wydziałów, na podstawie § 14 pkt. 14 
Statutu Akademii Rolniczej.  

 
§ 4 

1. Szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala wydziałowa 
komisja rekrutacyjna na podstawie zasad zawartych w Uchwale Senatu  Nr 46/2005 z dn. 20.05.2005 r.,  Nr 
97/2005 z dn. 25. 11. 2005 r. i Nr 13/2006 z dn. 03.03.2006 r., załączniki nr 1, 2, 3.  

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria jakie musi spełnić kandydat, aby zostać   przyjętym na studia 
( liczbę punktów i inne ) oraz kryteria eliminacji w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spełnili powyższe 
wymagania jest większa od  limitu przyjęć. 

3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przygotowuje zasady postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnia ich  
tajność. 

4. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej organizuje postępowanie rekrutacyjne. 
 

§ 5 
1. Rekrutację przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 
2. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan. 
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1) W skład komisji wchodzi dziekan (prodziekan) i 2-4 nauczycieli akademickich. Z komisją współpracuje 
sekretarz powołany przez dziekana oraz inni pracownicy powołani do wykonywania doraźnych zadań. 

2) Przedstawiciel wydziałowej rady samorządu studenckiego, wyznaczony imiennie, ma prawo uczestniczyć w 
pracach komisji w charakterze obserwatora.  

3) Dla przeprowadzenia rekrutacji na studia niestacjonarne rada wydziału może powołać odrębną  komisję 
rekrutacyjną. 

4) Sekretarz komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i 
powiadamia kandydatów  o decyzjach komisji rekrutacyjnej. 

3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor. 
1) W skład komisji wchodzi Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich i po jednym przedstawicielu 

nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów oraz sekretarz. 
2) W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 
3) Obsługę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Dział Nauczania. 

 
§ 6 

1. Decyzje wydziałowej komisji rekrutacyjnej podpisuje dziekan. 
2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania oparte na podstawach formalno- prawnych tj. 

wskazujące naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.  
4. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Decyzja Rektora jest ostateczna. 
5. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna 

może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia.    
 

§ 7 
1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia rejestruje się w systemie rekrutacji elektronicznej i wypełnia 

podanie, które składa w terminie wraz z: 
1) dowodem dokonania opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto wybranego  wydziału, 
2) ewentualnie innymi dokumentami (w oryginale) uprawniającymi do podjęcia studiów na uczelni bez 

postępowania kwalifikacyjnego. 
 Przesłanie lub złożenie podania w obowiązującym terminie jest warunkiem koniecznym potwierdzenia 
faktu rejestracji. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych do 
przyjęcia na I rok studiów. 

       Szczegółowe terminy ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. 
3. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty: 

1) kserokopia dowodu osobistego, 
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie z mocą oryginału, wydanym przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną („nowa matura”) lub szkołę średnią („stara matura”) oraz świadectwo ukończenia szkoły 
średniej, 

3) orzeczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami - stwierdzające brak przeciwwskazań do 
podjęcia studiów na obranym kierunku, 

4) cztery fotografie legitymacyjne o wymiarach 35 mm x 40 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, 
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 3 kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w 

odpowiednim dziekanacie. 
5. Termin składania dokumentów oraz rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i 

niestacjonarne ustala Rektor. 
6. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej sprawdza kompletność dokumentów  i  potwierdza  ich przyjęcie. 
7. Kandydat  powiadamiany jest indywidualnie o terminie rozpoczęcia postępowania oraz o decyzji wydziałowej 

komisji rekrutacyjnej. 
 

§ 8 
1. Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z niniejszym regulaminem i nie wykorzystaniu limitów 

przyjęć wyznaczonych przez rady wydziałów, na studia na danym kierunku może być przyjęta osoba starająca 
się o przyjęcie na inny kierunek  i spełniająca wymagania kwalifikacyjne zgodnie  z wymogami określonymi 



 
 

  44 

przez  Senat w Uchwale 46/2005 z dn. 20 maja 2005 r., Nr 97 /2005 z dn. 25.11. 2005 r. i 13/2006 z dn. 
03.03.2006 r. 

2. W przypadku nie wykorzystania limitu przyjęć wydziałowa komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z Uczelnianą 
Komisją Rekrutacyjną, może ogłosić dodatkową rekrutację w określonym terminie. 

 
§ 9 

Czynności rekrutacyjne są protokołowane i potwierdzane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. 
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         ZZaałłąącczznniikk  NNrr  22  ddoo    
ZZaarrzząąddzzeenniiaa  RReekkttoorraa  NNrr  77//22000066    
zz  ddnniiaa  1155  mmaarrccaa  22000066rr..  

 

 
Zasady 

klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym 
  
 
1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą 

przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 
2006/2007. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach.  

 

Kierunek studiów Poziom podstawowy lub rozszerzony 

jeden przedmiot do wyboru spośród: 

Rolnictwo biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka 

Ochrona Środowiska matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia 

Zootechnika biologia, matematyka, chemia, informatyka 

Rybactwo biologia, matematyka, chemia, informatyka 

Inżynieria Środowiska matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia 

Geodezja i Kartografia matematyka, fizyka z astronomią, informatyka 

Leśnictwo biologia, matematyka, chemia, fizyka z astronomią 

Technika Rolnicza i Leśna matematyka, fizyka z astronomią, informatyka 

Technologia Żywności i Żywienie 
Człowieka 

chemia, matematyka, fizyka z astronomią, biologia 

Zarządzanie i Marketing matematyka, geografia, biologia, informatyka 

Ogrodnictwo biologia, chemia  

 
 

Kierunek studiów Poziom podstawowy lub rozszerzony 

z dwóch przedmiotów: 

Biotechnologia biologia p. rozszerzony i [chemia lub matematyka]  

 
 
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych na studia na podstawie kolejności wynikającej z 

obliczenia punktacji za egzamin maturalny oraz z połówkowych ocen z języka polskiego i języka obcego. 
Wszystkie preferowane przedmioty są równe. Łączna suma punktów stanowi kryterium przyjęcia lub nie 
przyjęcia na I rok studiów. 
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3. Zasady rekrutacji w roku 2006/07 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „starej 
matury” 

 
WP = Am + Bk + 0,5 JP + 0,5 JO  

 
WP – wskaźnik punktowy 
Am – liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku, brana jest 

pod uwagę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej) 
Bk  – liczba punktów z przedmiotu B w klasyfikacji końcoworocznej – dla kierunków, gdzie wymagany jest 

wybór dwóch przedmiotów 
JP   – liczba punktów z języka polskiego w części pisemnej egzaminu  dojrzałości 

  JO   – liczba punktów z języka obcego  w  klasyfikacji końcoworocznej  
 
4. Zasady rekrutacji w roku 2006/07 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad 

„nowej matury”. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej 
matury” są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot 
jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu dojrzałości – część pisemna. W sytuacji gdy oba 
zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów 
kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.  

  
 

WP = Am + Bm + 0,5 JP + 0,5 JO 
 
 

WP – wskaźnik punktowy 
Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu 

maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów 
JP – liczba  punktów z języka polskiego w części pisemnej egzaminu  dojrzałości 
JO – liczba  punktów z języka obcego w części  pisemnej egzaminu  dojrzałości 

 
5. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty: 

a) 1% = 1 pkt 
b) gdy przedmiot jest zdawany na poziomie rozszerzonym, dodawany jest wynik z poziomu podstawowego 
c) jednolity wskaźnik przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości według zasad „starej matury” ustala 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 
 

6. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządzany jest  protokół. Protokół podpisuje 
przewodniczący i wszyscy członkowie wydziałowej komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w 
protokole są uzasadniane i potwierdzane podpisem  przewodniczącego. 

 
7. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne dzielą limity przyjęć 

proporcjonalnie do ilości kandydatów z tzw. „starą” i „nową maturą”. Tworzone są osobne listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia i listy rezerwowe. Przesunięcia następują w ramach osobnych list. W 
przypadku wyczerpania kandydatów na jednej liście rezerwowej następuje przesunięcie kandydatów z drugiej 
listy. 

 
8. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów w końcowej części listy dodatkowym 
kryterium są oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 

 
9. Zakwalifikowany kandydat jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów jak i do wypełnienia i 

odesłania w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej druku „oświadczenia” 



 
 

  77 

o wyborze studiów w Akademii Rolniczej w Krakowie. W przypadku rezygnacji następuje przesunięcie listy 
przyjętych zgodnie z  kolejnością uzyskanych punktów.  

 
10. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza dwie listy:  

a) kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania   
punktów – lista podstawowa. 

b) kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne a nie zakwalifikowali się z braku 
punktów, w kolejności postępowania kwalifikacyjnego bez podawania punktów -  lista 
rezerwowa . 

 
11. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej udostępnia kandydatom do wglądu listę rezerwową z uzyskaną  

liczbą punktów.  
 
12. Kandydat, składający dokumenty o przyjęcie na studia, podpisuje druk upoważniający do sporządzania list, 

zestawień, rankingów  z ocenami oraz danymi osobowymi  wynikającymi z trybu pracy wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, oraz   procesu dydaktycznego realizowanego w całym okresie 
studiów w Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. 
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Zasady naboru na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2006/2007 
 
 

AA..         Na kierunkach:   
- zootechnika 

- technika rolnicza i leśna 

- leśnictwo  

 

nabór na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, 
 
 

BB..       Na kierunkach: 
  - inżynieria środowiska 

  - geodezja i kartografia 

- technologia żywności i żywienie człowieka 

 
nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie i średniej ocen ze studiów, 
 
 

CC..       Na kierunkach: 
- zarządzanie i marketing (stacjonarne) 

   - ogrodnictwo 
 
nabór na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu dyplomów, 

 
 

DD..          Na kierunkach: 
- rolnictwo 

- zarządzanie i marketing 

- ochrona środowiska (stacjonarne) 

 
 nabór na podstawie    rozmowy kwalifikacyjnej, średniej oceny z okresu studiów oraz oceny uzyskanej na 
dyplomie.
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                  Załącznik Nr 3 do  
         Zarządzenia Rektora Nr 7/2006 
         z dnia 15 marca 2006r.  
                    

  

UUpprraawwnniieenniiaa  llaauurreeaattóóww  ii  ffiinnaalliissttóóww  oolliimmppiiaadd  pprrzzeeddmmiioottoowwyycchh  uubbiieeggaajjąąccyycchh  
ssiięę  oo  pprrzzyyjjęęcciiee  nnaa  ssttuuddiiaa  ww  llaattaacchh  22000066//22000077  --  22000088//22000099  

w Akademii Rolniczej w Krakowie 

Lp Nazwa olimpiady Uprawnienia do przyjęcia na studia z 
pominięciem postępowania 

kwalifikacyjnego uzyskują laureaci i 
finaliści eliminacji centralnych 

Kierunek studiów 

1. Astronomiczna  L. i F. el.c.  Inżynieria środowiska 
 

2. Biologiczna 
 

L. i F. el.c. 
Biotechnologia  
Rolnictwo 
Ochrona środowiska 
Ogrodnictwo 
Zootechnika 
Rybactwo 
Leśnictwo 
Technologia żywności 

3. Chemiczna L. i F. el.c. Technologia żywności 
Biotechnologia 
Rolnictwo 
Ochrona środowiska  
Leśnictwo 

4. Ekologiczna L. i F.el.c. Ochrona środowiska 
Rolnictwo 
Ogrodnictwo 
Leśnictwo 

5. Fizyczna L. i F.el.c Technologia żywności 
Inżynieria środowiska 
Technika rolnicza i leśna  
Leśnictwo 

6. Geograficzna L. i F.el.c. 
 

Zarządzanie i marketing 

7. Informatyczna L. i F.el.c Technologia żywności 
Zarządzanie i marketing 
Inżynieria środowiska 
Leśnictwo 
Technika rolnicza i leśna 

8. Matematyczna L  i F.el.c. Technologia żywności 
Inżynieria środowiska 
Technika rolnicza i leśna 
Leśnictwo 
Rolnictwo  
Ochrona środowiska 
Zarządzanie i marketing 
Geodezja i kartografia 
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9. Międzyszkolne Zawody Matematyczne  
woj. Małopolskiego 

L. i F szczebla wojewódzkiego Inżynieria środowiska 
Technika rolnicza i leśna 

10. Ochrony Środowiska (ZMW) L. i F.el.c. Ogrodnictwo 
Rolnictwo 
Ochrona środowiska 

11. Turniej Młodych Mistrzów Techniki L. i F.el.c. Inżynieria środowiska 
Technika rolnicza i leśna 

12. Turniej Wiedzy  
o Wynalazczości 

L. i F.el.c. Inżynieria środowiska 
Technika rolnicza i leśna 

13.  Wiedzy Technicznej L. i F.el.c. Technologia żywności 
Inżynieria środowiska 
Technika rolnicza i leśna 

14. Konkurs Prac Dyplomowych 
absolwentów Szkół Rolniczych 
„zielone dyplomy” 

L. i F.el.c. 

z zakresu ogrodnictwa i produkcji roślinnej  

Ogrodnictwo 

15. Wiedzy Ekonomicznej L. i F.el.c. Rolnictwo  
Ochrona środowiska 
Zarządzanie i marketing 

16. Konkurs Wiedzy Geodezyjnej F. el.c. Geodezja i kartografia 

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

 

 

Rolnictwo 
Ochrona środowiska 
Ogrodnictwo 
Zootechnika 
Rybactwo 
Technika rolnicza  i  leśna 

w bloku Inżynierii Środowiska i 
Melioracji 

Inżynieria środowiska 

w bloku Agrobiznes Zarządzanie i marketing 

17. 

w bloku Leśnym 

L. i F.el.c. 

 

 

 

 

 

 

F.el.c. Leśnictwo 

18. Wiedzy o Żywieniu L. el.c Technologia żywności 

19. Wiedzy o Produkcji Żywności L. el.c. Technologia żywności 

20. Konkurs Fundacji R. Schumana  
pt. „ Jak zreformować gospodarstwo 
mojego ojca” 

L. el.c. Rolnictwo 
Ochrona środowiska 
Zarządzanie i marketing 
Zootechnika 
Rybactwo 
Inżynieria środowiska 
Ogrodnictwo 
Technika  rolnicza i leśna 

21. Konkurs „Technik Roku” w kategorii:   

• elektronika 

• informatyka 

• mechanika 

• ochrona środowiska i 
zagospodarowanie przestrzenne 

• przemysł rolno-spożywczy 

L. i F.el.c. 
Technika rolnicza i leśna 

Technika rolnicza i leśna 

Technika rolnicza i leśna 

Technika rolnicza i leśna 
Inżynieria środowiska 

Technika rolnicza i leśna 

L.i F. el. c. - Laureaci i Finaliści eliminacji centralnych,    L. el. c. - Laureaci eliminacji centralnych 
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OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  
 
 
OOśśwwiiaaddcczzaamm,,  żżee  wwyyrraażżaamm  zzggooddęę  nnaa  ssppoorrzząąddzzaanniiee  ii  ppuubblliikkoowwaanniiee  lliisstt,,  zzeessttaawwiieeńń,,  

rraannkkiinnggóóww  zz  mmooiimmii  oocceennaammii  oorraazz  ddaannyymmii  oossoobboowwyymmii,,  wwyynniikkaajjąąccyycchh  zz  pprraaccyy::    
WWyyddzziiaałłoowwyycchh  KKoommiissjjii  RReekkrruuttaaccyyjjnnyycchh,,  UUcczzeellnniiaanneejj  KKoommiissjjii  RReekkrruuttaaccyyjjnneejj  oorraazz  
pprroocceessuu  ddyyddaakkttyycczznneeggoo  rreeaalliizzoowwaanneeggoo  ww  ccaałłyymm  ookkrreessiiee  ssttuuddiióóww  ww  AAkkaaddeemmiiii  RRoollnniicczzeejj  
iimm..  HH..  KKoołłłłąąttaajjaa  ww  KKrraakkoowwiiee..  
 
 
 
 
 
 
Kraków,........................................... 
 
 
 
 
 
  
 
 
        .................................................... 
               (podpis) 

    
 
 
 


