
 

 

Uchwała nr 293/2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

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

utworzony kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, na rok 

akademicki 2019/2020 

 

 

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

i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), na podstawie § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w związku z uchwałą nr 263/2018 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków 

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

studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na nowo utworzony kierunek 

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, będzie przebiegała zgodnie z zapisami 

uchwały nr 263/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 

r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego 

stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020,  

z zastrzeżeniem § 2. 

 

§ 2 

 

1. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na kierunek 

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny są następujące: chemia albo fizyka 

z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka. 

2. Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści następujących 

olimpiad stopnia centralnego: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, 

Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych lub Wiedzy Technicznej. 

Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę 

punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. Laureaci i finaliści olimpiad 

stopnia centralnego są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie 

z zasadami podanymi powyżej. Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata 

olimpiady stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej 

olimpiady. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

R e k t o r   

  

 

prof. dr hab. Jan Pikul 


