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Kierunek 
Zakres postępowania kwalifikacyjnego 

I stopień 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

LEŚNICTWO 
Konkurs świadectw maturalnych (poziom podstawowy i rozszerzony) – jeden 

przedmiot do wyboru spośród:  
biologii, chemii, geografii, fizyki z astronomią,  matematyki 

ZARZĄDZANIE 
ŚRODOWISKIEM 

PRZYRODNICZYM 

Konkurs świadectw maturalnych 
(poziom podstawowy i rozszerzony) 

– jeden przedmiot do wyboru 
spośród:  

biologii, chemii, geografii, fizyki              
z astronomią,  matematyki 

- 

PRZETWÓRSTWO 
DREWNA 

Konkurs świadectw maturalnych 
(poziom podstawowy i rozszerzony) 

– jeden przedmiot do wyboru 
spośród:  

biologii, chemii, geografii, fizyki              
z astronomią,  matematyki 

- 

 II stopień 
 

LEŚNICTWO 
 Konkurs ocen na dyplomie* 

  
LEŚNICTWO 

J. ANG 

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem inżyniera 
na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.  
Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada  wydziału. Za 
kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie  kompetencje inżyniera, a efekty 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego 
stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z  efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który 
ubiega się kandydat.  
Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani  
do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot  
nie objęty planem studiów.  
 
*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. ) 

Kierunki pokrewne*  dla studiów II stopnia 

(*warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 
przedmiotów wskazanych przez prodziekana a realizowanych na studiach I stopnia): 

Kierunki pokrewne dla Leśnictwa: ogrodnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, 
rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (uchwała RWL 27/2016 z 
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20.01.2016r.) 

 
 
 
 
 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO 
do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki:  

Leśnictwo,  Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Przetwórstwo drewna  
w roku akademickim 2018/2019 

 

Lp NAZWA OLIMPIADY 

Uprawnienia do przyjęcia 
na studia z pominięciem 

postępowania 
kwalifikacyjnego 

1.   Biologiczna L. i F. el.c. * 

2.  Chemiczna L. i F. el.c. 

3.  Wiedzy Ekologicznej L. i F.el.c. 

4.  Fizyczna L. i F.el.c 

5.  Informatyczna L. i F.el.c 

6.  Matematyczna L  i F.el.c. 

7.  
Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku 
Leśnym 

L. el.c. (do 5 miejsca) 

 

*  L. i F.el.c  -  Laureaci i Finaliści eliminacji centralnych  
L. el.c – Laureaci eliminacji centralnych 

 


