
REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO                                                                               

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA WYDZIALE LEŚNYM                                                

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE                                                          

PRZY NABORZE KANDYDATÓW NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 

 

 
Kierunek studiów:  - Leśnictwo 
                                     

§ 1 
 

1. Na rok akademicki 2018/2019 Wydział Leśny prowadzić będzie nabór na studia 
stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia. 
 

2. Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów i prowadzone są na kierunku Leśnictwo 
na dwóch specjalnościach - Gospodarka Leśna (GL) i Ochrona Zasobów Leśnych (OZL). 

 
3. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 8 semestrów i prowadzone są na kierunku 

Leśnictwo na specjalności Gospodarka Leśna. 
 

 
§ 2 

1. Rekrutacja na studia prowadzona jest w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 
(ERK). Kandydat dokonuje opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualny numer 
rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta w 
systemie ERK.   
    

2. W systemie ERK Kandydat wyraża zgodę na sporządzanie 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 Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w 
Krakowie. 

 
§ 3 

 
1.    Rekrutację przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna (WKR).  
 
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 wymagania rekrutacyjne jest większa od limitu 
przyjęć. 

 
3. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej organizuje postępowanie 

rekrutacyjne. 
 
4. Sekretarz komisji prowadzi ewidencję Kandydatów, sprawdza kompletność złożonych 

przez Kandydatów dokumentów, potwierdza ich przyjęcie, sporządza protokoły 
postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia Kandydatów  o decyzjach komisji 
rekrutacyjnej. 

 
5. Terminy rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych jego etapów są 

ogłaszane w systemie ERK, na stronie internetowej Wydziału i Uczelni. 
 

§ 4 
 
1.       Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego       
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im. Hugona Kołłątaja w Krakowie https://erk.ur.krakow.pl/ oraz na stronie Wydziału 
Leśnego (zakładka Rekrutacja- zasady rekrutacji). 

 
2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie mogą 

się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości, a na studia drugiego stopnia osoby 
posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. 
 

3. Z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad 
i konkursów  wymienionych w załącznikach do uchwał Senatu UR: nr 29/2014 z dnia 
30.05.2014 r.,  nr 47/2015 z dn. 29.05.2015 r. oraz nr 28/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.  

 
4.  Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International 

Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników 
uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek 
studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według zasad zawartych w 
załączniku nr 2 do Uchwały Senatu UR nr 47/2015 z dn. 29.05.2015 r. 
 

5. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

 
6. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w 

procesie potwierdzenia efektów uczenia się, zdobytych poza systemem kształcenia 
formalnego. Szczegółowe zasady, warunki, tryb oraz sposób powoływania i tryb działania 
komisji weryfikujących w procesie potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna 
uchwała Senatu Uniwersytetu Rolniczego. 

 
§ 5 

1. Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia obywa się na podstawie 
wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen 
klasyfikacji końcowej (stara matura) z przedmiotów podanych w zał. nr 1 do uchwały Senatu 
nr 28/2016 z dnia 29.04.2016 r., przeliczonych na punkty UR.  
 

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I 
stopnia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia w/w punktacji. Wszystkie 
preferowane przedmioty są równoważne.  

 
3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza dwie listy: 

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

b) Kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne a nie zakwalifikowali się z 
powodu niewystarczającej liczby wymaganych punktów, w kolejności postępowania 
kwalifikacyjnego bez podawania punktów -  lista rezerwowa. 
 

4. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym przez WKR terminie wymagane 
uchwałą Senatu nr 28/2016 z dnia 29.04.2016 r. dokumenty (wykaz dokumentów znajduje 
się na stronie internetowej Wydziału Leśnego (zakładka Rekrutacja - zasady rekrutacji). 
 

5. Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne na kierunek Leśnictwo przy składaniu 
dokumentów deklarują preferowaną przez siebie specjalność. 

 

http://www.ar.krakow.pl/new/pliki/zasady20082009.pdf
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej. 
 

7. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć.  
 

§ 6 
1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia odbywa się na podstawie 

oceny uzyskanej na dyplomie. W przypadku, gdy nie jest ona rozstrzygająca, rozpatrywana 
jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie.  
 

2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z 
tytułem inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem inżyniera lub magistra 
inżyniera na kierunku pokrewnym, tj.: ogrodnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i 
leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (uchwała 
RWL nr 27/2016 z dnia 20.01.2016r.).  

 
3. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są 

zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych. Za każdy uzupełniany przedmiot nie 
objęty planem studiów (1-5 przedmiotów wskazanych przez Prodziekana a realizowanych 
na studiach I stopnia), Kandydaci wnoszą opłatę. 

 

4. Jeżeli Rada Wydziału za pokrewny nie określi kierunku studiów, który kandydat ukończył, w terminie 
co najmniej jednego miesiąca przed terminem zakończenia rekrutacji, kandydat może złożyć do 
dziekana wniosek o stwierdzenie zbieżności programu i efektów kształcenia dla tego kierunku 
studiów. (Zarządzenie Rektora Nr 28/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. ) 

 
5. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć.  
 
6. Dalszy tryb kwalifikacji i pracy komisji jest analogiczny, jak dla naboru na studia I stopnia. 

 
§ 7 

 
1. Rekrutacja na semestr zimowy trwa od dnia …………………….2018 r.  do dnia 

……………………………..2018 r.   
 
2. Rekrutacja na semestr letni na studia II stopnia trwa od dnia ……………………………… 2018 r. 

do dnia ………………… 2018 r.   
 
3. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego zamieszczony jest na stronie 

internetowej WL (zakładka rekrutacja - zasady rekrutacji). 
 

4. Terminy kolejnych naborów oraz terminy wydawania decyzji o przyjęciu na studia określa i 
na bieżąco podaje do publicznej wiadomości wydziałowa komisja rekrutacyjna.  

 
5. W przypadku zgłoszenia się na określony kierunek studiów mniejszej liczby Kandydatów niż 

planowany limit miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna może odstąpić od 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na ten kierunek studiów, proponując 
Kandydatom przyjęcie na inny pokrewny kierunek w miarę wolnych miejsc.  

 
§ 8 

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.  
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2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i podejmuje decyzje.  

 
§ 9 

Limity przyjęć: 
Kierunek: Leśnictwo 
Studia stacjonarne: I stopnia – 180 miejsc, II stopnia –90 miejsc  
Studia niestacjonarne: I-go stopnia – 110 miejsc, II-go stopnia –90 miejsc 
 
 

§ 10 
Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - punktu rekrutacyjnego podane są na 
stronie internetowej Wydziału (zakładka rekrutacja - zasady rekrutacji). 
Rekrutację prowadzą następujące osoby: 
 
1.Dla kandydatów na studia stacjonarne:            
dr inż. Janusz Gołąb – Sekretarz – pok. 316  (III piętro ) – tel: 12-662-51-09 
dr hab. inż.  Mariusz Kormanek- Z-ca sekretarza –  pok. 509 (V piętro) – tel. (12) 662-50-24 
 
2.Dla kandydatów na studia niestacjonarne: 
dr inż. Wojciech Różański– Sekretarz – pok. 911 (IX piętro) – tel. (12) 662-51-14 
dr  hab. inż. Kinga Skrzyszewska – Z-ca sekretarza – pok. 519 (V piętro) – tel: 12-662-51-26   
 


