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          Załącznik Nr 3  
          do Zarządzenia Nr 31/2013 
          z dnia 24 maja 2013 r. 
  
 
Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku 
weterynaria w roku akademickim 2013/2014 
 
 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),  § 8 ust. 20 Statutu Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, w nawiązaniu do Porozumienia zawartego 8 czerwca 2010 roku 
pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie o utworzeniu jednostki międzyuczelnianej pod nazwą „Uniwersyteckie Centrum 
Medycyny Weterynaryjnej”, ustala się, co następuje: 

§ 1 

Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych 
jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria, zwanymi dalej studiami, 
prowadzonymi przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanego dalej 
UCMW. 

§ 2 

1. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną powoływaną przez Radę 
Programową UCMW. Obsługę administracyjną procedury rekrutacji zapewnia Dział Rekru-
tacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

2. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na 
studia. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej służy do Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej UKR UJ. 

3. W skład UKR UJ, o której mowa w ust. 2, powołuje się przedstawiciela Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

§ 3 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.   

§ 4 

1. Limit miejsc, czyli maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok jed-
nolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria wynosi: 
a. dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegają-

cych się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 60, 
b. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o przyjęcie na studia 

na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – 5. 
2. Dolny limit przyjęć, czyli najmniejsza liczba osób wpisanych na studia wymagana do ich 

uruchomienia wynosi 45. 
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3. Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie upoważnia Rektora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek 
komisji rekrutacyjnej i kierownika UCMW w drodze decyzji. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają zasady zawarte w odpo-
wiednich uchwałach Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących zasad prowadzenia 
rekrutacji na jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


