REGULAMIN
szczegółowego postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
w roku akademickim 2017/2018
Rozdział I – Zasady ogólne
§1
1. W roku akademickim 2017/2018 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzić będzie
zgodnie z deklaracją bolońską nabór na dwustopniowy system studiów, na studia stacjonarne i
niestacjonarne:
a) stopień I – studia stacjonarne 7 semestrów, studia niestacjonarne 7 semestrów - tytuł
zawodowy inżynier,
b) stopień II - studia stacjonarne 3 semestry, niestacjonarne 3 semestry - tytuł zawodowy
magister inżynier.
2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II-stopnia odbywa się na kierunki studiów:
a) Technika Rolnicza i Leśna,
b) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
c) Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami.
3. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I-stopnia odbywa się na kierunku studiów:
a) Inżynieria Biosystemów,
b) Transport i Logistyka
4. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kierunków studiów wydzielone grupy zajęć
prowadzone są w ramach specjalności i modułów kształcenia. Wyboru specjalności lub modułu
kształcenia student dokonuje w trakcie toku studiów.
§2
1. Nabór na studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz II-stopnia stacjonarne i
niestacjonarne odbywać się będzie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (określanej
dalej skrótem ERK).
2. Kandydat rejestrujący się poprzez stronę WWW systemu ERK otrzymuje indywidualne konto
ERK, następnie wypełnia formularz podania i wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne.
3. Pełny zestaw obowiązujących dokumentów określa obowiązująca Uchwała Senatu Uniwersytetu
Rolniczego. Wymagane są do złożenia tylko przez kandydatów przyjętych na studia.
4. Termin składania dokumentów oraz rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych ustala Rektor.
§3
1. O przyjęcie na studia I-stopnia mogą się ubiegać osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości, a
na studia II-stopnia osoby z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, kierunków właściwych lub
pokrewnych dla danego kierunku.
2. Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określa
obowiązująca Uchwała Senatu Uniwersytetu Rolniczego.
3. Na prowadzony przez Wydział kierunku Technika Rolnicza i Leśna, na I rok studiów I-stopnia bez
postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści eliminacji centralnych
następujących olimpiad:
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

 Matematyczna,
 Fizyczna,
 Informatyczna,
 Wiedzy Technicznej,
 Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 Młodych Producentów Rolnych.
Na prowadzony przez Wydział kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na I rok studiów Istopnia bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści eliminacji centralnych
następujących olimpiad:
 Matematyczna,
 Fizyczna,
 Informatyczna,
 Wiedzy Technicznej,
 Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 Młodych Producentów Rolnych.
Na prowadzony przez Wydział kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami na I
rok studiów I-stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści
eliminacji centralnych następujących olimpiad:
 Matematyczna,
 Fizyczna,
 Informatyczna,
 Wiedzy Ekologicznej,
 Wiedzy Technicznej,
 Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 Młodych Producentów Rolnych.
Na prowadzony przez Wydział kierunku Inżynieria Biosystemów, na I rok studiów I-stopnia bez
postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści eliminacji centralnych
następujących olimpiad:
 Matematyczna,
 Fizyczna,
 Informatyczna,
 Wiedzy Technicznej,
 Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 Młodych Producentów Rolnych.
Na prowadzony przez Wydział kierunku Transport i Logistyka, na I rok studiów I-stopnia bez
postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci i finaliści eliminacji centralnych
następujących olimpiad:
 Matematyczna,
 Fizyczna,
 Informatyczna,
 Wiedzy Technicznej,
 Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 Młodych Producentów Rolnych.
Dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego osób nie spełniających warunków określonych w
pkt. 1 oraz kandydatów legitymujących się międzynarodową maturą odbywa się na podstawie
obowiązujących przepisów lub decyzji Rektora Uniwersytetu Rolniczego.
Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć ogólnej liczby studentów na Wydziale na
studia I-stopnia.
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Rozdział II – Zasady rekrutacji na studia I-stopnia
§4
1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne I-stopnia rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o
wyniki egzaminu dojrzałości. Przedmiotem kierunkowym w postępowaniu rekrutacyjnym jest do
wyboru jeden spośród:
 na kierunku Technika Rolnicza i Leśna: matematyka, fizyka z astronomią,
informatyka, chemia, biologia, geografia,
 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: matematyka, fizyka z astronomią,
informatyka, chemia, biologia, geografia,
 na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami: matematyka,
fizyka z astronomią, informatyka, chemia, biologia, geografia,
 na kierunku Inżynieria Biosystemów: matematyka, fizyka z astronomią,
informatyka, chemia, biologia, geografia,
 na kierunku Transport i Logistyka: matematyka, fizyka z astronomią, informatyka,
chemia, biologia, geografia,
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
2. Sposób obliczania punktacji jest uzależniony od obowiązujących zasad przeprowadzenia egzaminu
dojrzałości.
3. Zasady klasyfikacji, algorytmy obliczeń oraz założenia stosowane przy przeliczaniu wyników matury
na punkty określa obowiązująca Uchwała Senatu Uniwersytetu Rolniczego.
§5
1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR sporządza listę kandydatów w kolejności,
według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów.
Zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku
równej ilości punktów w końcowej części listy kandydatów decydować będzie wyższa ocena z
matematyki, następnie z fizyki a w dalszej kolejności suma punktów z pozostałych przedmiotów
wyszczególnionych w §4 punkt 1 niniejszego regulaminu.
2. Jeżeli to nie rozstrzygnie, decyzja o przyjęciu kandydata zapada zwykłą większością głosów
członków WKR. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.
Rozdział III – Zasady rekrutacji na studia II-stopnia
§6
1. Pierwszeństwo kandydowania na studia stacjonarne i niestacjonarne II-stopnia przysługuje
absolwentom studiów I-stopnia, tego samego kierunku studiów.
2. Na studia II-stopnia, na prowadzone przez Wydział kierunki, nie mogą kandydować absolwenci
kierunków studiów nie posiadający tytułu zawodowego „inżynier”.
§7
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II-stopnia na kierunek inny niż kierunek
ukończonych studiów I-stopnia winni mieć zrealizowane wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskane na studiach I
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stopnia pokrywają się, co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na
którym chcą podjąć studia II-stopnia.
2. Celem weryfikacji, do dokumentów określonych w § 2, pkt. 3, kandydaci zobowiązani są do
dołączenia kart dotychczasowego przebiegu studiów, zawierających wykaz wszystkich przedmiotów
podstawowych i kierunkowych wraz z punktacją ECTS, zrealizowanych w ramach planu studiów i
programu nauczania wraz z uzyskanymi efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji ukończonych studiów I-stopnia.
3. Kandydaci nie spełniający wymogu określonego w pkt. 1. mogą być zobowiązani do odpłatnego
uzupełnienie różnic w zakresie kierunkowych efektów kształcenia. Liczba przedmiotów do
uzupełnienia nie może przekraczać 5.
§8
1. Nabór na studia II-go stopnia odbywa się na zasadzie konkursu ocen z dyplomu ukończenia
studiów inżynierskich.
2. Jeżeli ocena z dyplomu ukończenia studiów nie rozstrzygnie o przyjęciu kandydata, w dalszej
kolejności rozpatrywana jest średnia ocena z całości studiów I-stopnia, a następnie oceny z
matematyki, fizyki i przedmiotów kierunkowych określonych w planach studiów i programach
nauczania.
Rozdział IV – Przepisy końcowe
§9
1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza dwie listy:
a) kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów w układzie alfabetycznym bez podawania
punktów - lista podstawowa,
b) kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne a nie zakwalifikowali się z powodu
braku punktów – w kolejności postępowania kwalifikacyjnego bez podawania punktów - lista
rezerwowa.
2. WKR zastrzega sobie prawo przedłużenia rejestracji dla kandydatów na studia stacjonarne i
niestacjonarne.
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Limity przyjęć w roku akademickim 2017/2018
na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II-stopnia
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
STUDIA STACJONARNE
a) Studia 1-stopnia:
- kierunek:
Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Inżynieria biosystemów
Transport i Logistyka
b) Studia 2-stopnia:
- kierunek:
Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

- 24 osoby
- 90 osób
- 60 osób
- 24 osoby
- 30 osób
- 24 osoby
- 60 osób
- 60 osób

STUDIA NIESTACJONARNE
a) Studia 1-stopnia:
- kierunek:
Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Inżynieria Biosystemów
Transport i Logistyka

- 24 osób
- 45 osób
- 45 osób
- 24 osoby
- 45 osób

b) Studia 2-stopnia:
- kierunek:
Technika rolnicza i leśna
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

- 24 osoby
- 45 osób
- 30 osób
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Skład
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
na lata 2017-2018
Przewodniczący
Sekretarz koordynator KRK
Sekretarz ds. studiów stacjonarnych I stopnia
Sekretarz ds. studiów niestacjonarnych I stopnia
oraz stacj. i niestacj. II stopnia

– dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła
– dr inż. Zbigniew Daniel
– dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
– dr inż. Mirosław Zagórda

Przedstawiciel Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
- dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski.

DANE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Adres WKR – ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków – budynek A, pok. 101 lub 115
Telefony WKR – 12 662 46 16 lub 12 662 46 18
Adresy mailowe – rekrutacja.wipie@ur.krakow.pl
oraz adresy sekretarzy:
sekretarz koordynator ERK - Zbigniew.Daniel@ur.krakow.pl,
sekretarz studia stacjonarne I stopnia – Katarzyna.Grotkiewicz@ur.krakow.pl
sekretarz niestacjonarne I stopnia oraz studia stacj. i niestacj. II stopnia - Miroslaw.Zagorda@ur.krakow.pl
Terminy dyżurów - pn. – pt. godz. 10-14
Przyjmowanie dokumentów - sala nr 5, budynek A, WIPIE, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
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