
 

Uchwała nr 56/2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

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

utworzony kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności, na rok akademicki 

2017/2018 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 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 8 i § 62 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek jakość 

i bezpieczeństwo żywności, prowadzony na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, składa się z postępowania 

kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania 

rekrutacyjnego są jawne. 

 

§ 2 

 

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania: 

1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego 

przedmiotu kierunkowego – stanowiącego 80% punktów,  

2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości 

(z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 

20% punktów.  

2. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) 

uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję 

ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.  

3. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego są 

następujące: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka. 

 

§ 3 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie określonym 

w harmonogramie rekrutacji, podanym do wiadomości publicznej do 31 maja 2017 roku. 

2. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. 

Opłatę wnosi się na konto bankowe wygenerowane przez system rejestracji elektronicznej. 

3. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. 

4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej 

składają niezbędne dokumenty, w szczególności: 

1) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości, 

2) ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, 
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adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – wydrukowaną z systemu 

elektronicznej rejestracji kandydatów na studia, 

3) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia 

będących cudzoziemcami, 

4) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych, 

5) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką. 

5. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc. 

6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy 

ogłoszeń w Uczelni. 

7. Kandydaci przyjęci na kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności otrzymują wraz 

z decyzją o przyjęciu na studia skierowanie na badania lekarskie. Skierowanie zawiera 

wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w postaci 

odczynników chemicznych, mikroorganizmów patogennych, promieniowania UV. 

Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia 

studiów. 

 

§ 4 

 

1. Przyjęcie kandydatów na studia następuje w ramach ustalonego limitu miejsc. 

2. Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 

45 osób. 

§ 5 

 

1. Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia są przekazywane 

w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata. 

2. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnych mają 

prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 
 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 


