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WNIOSEK o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się wymagany w procesie rekrutacji na 
studia II stopnia 

I. DANE OSOBOWE  

1. Nazwisko: ....................................................................................................................................................................  

2. Imię: .............................................................................................................................................................................  

3. Aktualny adres: ...........................................................................................................................................................  

tel.: ......................................................e-mail: ..................................................................................................................  

 

II. WNIOSEK  

Proszę o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się, które osiągnąłem/ęłam na Uczelni: 
............................................................................................................................................................................................  

na studiach I stopnia na kierunku: 
……………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa kierunku / forma studiów) 

 
z efektami uczenia się uzyskiwanymi na studiach I stopnia prowadzonych na kierunku leśnictwo:  

 III. ZAŁĄCZNIKI Do niniejszego wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1. .......................................................................................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................................................................................  

IV. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Nr 210/2019 Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczącego 
warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i 
niestacjonarne) w roku akademickim 2020/2021 oraz Zarządzenia nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu 



Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia 
nr 210/2019. Oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie dokumenty są zgodne ze stanem 
faktycznym. Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej. Pouczenie: podanie 
nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego (Dz. U. z 
1997 r., Nr 88, poz. 553, ze zm.).  

 

..…...............................................  
Data i podpis Kandydata/ki  

 

V. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych). Zostałam/em poinformowana/y, że 
przysługuje mi prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.  

 
………..…...............................................  

Data i podpis Kandydata/ki 


