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Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia Rektora Nr 39/2017  

z dnia 26 maja 2017 r. 

 

Zasady kwalifikacji obowiązujące na  Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I i II stopnia 

przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów 

uczenia się w roku akademickim 2018/2019 

 

1. Na studia I stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci na podstawie 

kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny, a na studia II stopnia 

dla danego kierunku kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem zawodowym licencjata 

lub inżyniera na tym kierunku, lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra 

lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym, na podstawie kolejności wynikającej  

z ocen średnich postępowania kwalifikacyjnego, określonych w załączniku Nr 1.  

2. Na studia I i II stopnia dopuszcza się przyjęcie kandydatów na podstawie przedstawionych 

przez kandydata wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się 

zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się 

niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi 

zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

3. Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest protokół końcowy procesu potwierdzenia 

efektów uczenia się podpisany przez przewodniczącego komisji weryfikującej i dziekana. 

4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się 

ustaloną listą modułów zajęć, dla których uzyskano pozytywne oceny w procesie 

potwierdzenia efektów uczenia się i przypisano liczbę punktów ECTS określoną  

w programie studiów. 

5. Minimalna liczba punktów ECTS, uzyskana przez kandydata w procesie potwierdzenia 

efektów uczenia się, wymagana do przyjęcia na studia wynosi 15 ECTS. 

6. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na 

określony kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie kolejności 

wynikającej z obliczenia sumy iloczynów oceny końcowej i punktów ECTS z wszystkich 

modułów zajęć, o których mowa w ust. 4. 

7. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów określonych zgodnie z zapisami ust. 6 są 

przyjmowani w pierwszej kolejności. 

8. Liczbę osób przyjętych na dany kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na 

podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się określa 

różnica między limitem przyjęć określonym dla pierwszego roku a rzeczywistą liczbą 

kandydatów przyjętych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. 
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9. W przypadku pełnego wykorzystania limitu przyjęć na pierwszy rok studiów, liczba 

kandydatów przyjętych na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia 

efektów uczenia się stanowi nie więcej niż 10% limitu przyjęć określonego dla pierwszego 

roku danego kierunku studiów oraz poziomu i profilu kształcenia. 


