
 

Uchwała nr 98/2022 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

 

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

utworzony kierunek inżynieria ochrony klimatu, na rok akademicki 2022/2023 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz na podstawie § 48 

ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na kierunek inżynieria ochrony 

klimatu prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, 

rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023, składa się z postępowania 

kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia 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 określa Zarządzenie nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad 

punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy 

kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023. 

3. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego są 

następujące: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo 

informatyka, albo matematyka. 

 

§ 3 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną. Harmonogram rekrutacji 

określa Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

28 stycznia 2022 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia 

I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 

2022/2023. 

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

Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji 

elektronicznej. 



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

Kandydaci, którzy złożyli odwołanie w sprawie wyniku egzaminu maturalnego, 

zobowiązani są poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o tym fakcie. 

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 zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę 

i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer 

dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, 

3) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką. 

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

określonego przez Rektora, z uwzględnieniem w szczególności kandydatów, których wynik 

egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania. 

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

ogłoszeń w Uczelni. 

 

§ 4 

 

1. Na cztery kolejne lata akademickie: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, na 

studia pierwszego stopnia na kierunek inżynieria ochrony klimatu, bez postępowania 

kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: 

Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej oraz Matematycznej. 

2. Kandydatom, o których mowa w ust. 1, przyznaje się maksymalną liczbę punktów 

przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do uczestniczenia w procesie 

rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą oraz kolejnymi  

uchwałami Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia 

magisterskie.  

4. Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego jest 

zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady. 

 

§ 5 

 

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

2. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku inżynieria ochrony klimatu jest złożenie 

dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. 

W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki 

prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem. 

 

§ 6 

 

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na 

zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą 

 

§ 7 

 

1. O wpisaniu na listę studentów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zawiadamia kandydata 

w formie pisemnej. 



2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podjętej przez 

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.  

3. Decyzję odmowną otrzymują kandydaci, którzy nie spełnili wymagań rekrutacji, ale uiścili 

opłatę rekrutacyjną.  

4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków 

i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      

 Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej 

 

/-/ 

 

prof. dr hab. Piotr Goliński 
 

 

 


