
Uchwała nr 267/2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2015 r. 

 

w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok 

akademicki 2015/2016 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych dla 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016, następująco: 

 

Kierunek studiów studia I stopnia studia II stopnia 

Analityka żywności – 20 

Architektura krajobrazu 60 40 

Biologia 45 40 

Biotechnologia 90 75 

Dietetyka 90 45 

Ekoenergetyka 90 45 

Ekonomia 150 120 

Finanse i rachunkowość 120 – 

Gospodarka przestrzenna 90 60 

Informatyka i agroinżynieria 45 30 

Inżynieria biotworzyw 45 30 

Inżynieria i gospodarka wodna 45 – 

Inżynieria rolnicza 45 30 

Inżynieria środowiska 80 60 

Leśnictwo 180 90 

Medycyna roślin 45 30 

Neurobiologia – 20 

Ochrona przyrody – 45 

Ochrona środowiska 45 60 

Ogrodnictwo 60 60 

Polityka społeczna 45 – 

Projektowanie mebli 45 – 

Rolnictwo 60 60 

Technologia drewna 75 45 

Technologia żywności i żywienie człowieka 150 90 

Towaroznawstwo 45 – 

Turystyka i rekreacja 45 – 

Turystyka przyrodnicza – 45 

Zootechnika 120 60 



Weterynaria – jednolite studia magisterskie 60  

Łącznie 1 970 1 200 

 

§ 2 

1. Liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych 

w uczelni publicznej, stanowi nie więcej niż 10% liczby określonej w § 1, za wyjątkiem 

Weterynarii, dla której liczba ta wynosi nie więcej niż 3 osoby. 

2. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 1, do wykorzystania pozostaje 

łączny limit dla poszczególnych kierunków studiów określony w § 1. 

 

§ 3 

1. W przypadku szczególnie dużego zainteresowania określonym kierunkiem studiów, na 

wniosek dziekana, decyzją Prorektora ds. Studiów, limit przyjęć może zostać zwiększony, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ogólna liczba osób przyjętych na studia stacjonarne nie może przekroczyć 3 170, tj. 

2% zwiększenia liczby przyjętych na studia w roku akademickim 2014/2015. 

 

§ 4 

Limit miejsc na studiach niestacjonarnych jest nieokreślony, za wyjątkiem kierunku Dietetyka, 

dla którego ustala się limit w wysokości 60 miejsc. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 R e k t o r  

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


