
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 
Kształcenia UWM w Olsztynie 

Symbol: Data: 

WSZJK-PD-NoŻ-
1 

 

 
Wydział Nauki o Żywności 

Wydanie: Strona: 

1/2012 1 z 2 

 

PROCEDURA  
 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA 

NA KIERUNKI:  

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

Towaroznawstwo 

DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA NA  

KIERUNKU SPOZA LISTY KIERUNKÓW 

UPRAWNIAJĄCYCH DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA 

STUDIA MAGISTERSKIE 

 

 

Opracował: 
Lucyna Kłębukowska 
Iwona Konopka 

Sprawdził: 
Sylwia Tarczyńska 

Zatwierdził: 
Bogusław Staniewski 

Niniejszy dokument stanowi własność Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

1. Cel  
Szczegółowe  zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w danym roku 
akademickim są określone w uchwałach Senatu UWM w Olsztynie (w roku 2013/1014 
zawarte w uchwałach o numerach 908 i 909 z 27.04.2012 r.). Celem niniejszej instrukcji jest 
uzupełnienie tych zasad o przedstawienie sposobu i harmonogramu postępowania przy 
ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunki: Technologia Żywności i Żywienie 
Człowieka lub Towaroznawstwo kandydatów, którzy ukończyli kierunki nie wymienione w 
tych uchwałach, a uważają, że efekty kształcenia, które uzyskali mogą być zbliżone do 
efektów kształcenia absolwentów kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
lub Towaroznawstwo. Instrukcja dotyczy sposobu postępowania kandydatów na studia II 
oraz członków komisji rekrutacyjnej. 
 

2. Definicje i skróty 
TŻiŻCz – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
TOW – Towaroznawstwo 
WNoŻ – Wydział Nauki o Żywności 
 

3. Odpowiedzialność i uprawnienia 
Rada Wydziału – zatwierdza kryteria i zasady rekrutacji specyficzne dla WNoŻ 
Prodziekani ds. studenckich i ds. kształcenia – odpowiadają za tworzenie projektu 

procedury oraz opiniują podania kandydatów.  
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – informuje kandydatów o procedurze, zbiera podania 

od kandydatów i przekazuje im decyzje prodziekanów (ds. studenckich i ds. 
kształcenia). 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – odpowiada za przygotowanie pisma 
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie wpisania dodatkowego kierunku 
studiów, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie na WNoŻ.  

 
4. Opis postępowania 
4.1. Absolwent kierunku spoza listy uprawniającej do ubiegania się o przyjęcie na studia 

II stopnia (koniecznie z tytułem inżyniera), chcący studiować TŻiŻCz lub TOW  
składa podanie skierowane do prodziekana ds. studenckich (wzór podania w 
załączniku). Dołącza do podania program ukończonych studiów (sylabusy lub opisy 
ECTS oraz plan studiów). Podanie należy złożyć w Wydziałowej Komisji 
rekrutacyjnej, nie późnij niż na 7 dni przed zakończeniem zapisów internetowych. 

4.2. Prodziekan ds. studenckich, wspólnie z prodziekanem ds. kształcenia opiniują 
podanie w zakresie zgodności osiągniętych efektów kształcenia kandydata z tymi, 
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które uzyskuje absolwent I stopnia kierunku TŻiŻCz lub TOW. Opinia jest 
sporządzana nie późnij niż na 3 dni przed zakończeniem zapisów internetowych.  

4.3. Jeśli różnice programu nie przekraczają treści kształcenia wycenionych na 30 
punktów ECTS kandydat uzyskuje zgodę na zapisanie się w systemie 
informatycznym. Jednocześnie zostaje poinformowany, które przedmioty/treści 
kształcenia z I stopnia musi uzupełnić, aby móc uzyskać efekty kształcenia typowe 
dla II stopnia studiów. Ilość dodatkowych przedmiotów do realizacji (w przeliczeniu 
na ich punkty ECTS) nie będzie wyższa niż 30. 

4.4. Akceptację zaproponowanych zasad rekrutacji kandydat potwierdza składając 
czytelny podpis na podaniu złożonym w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (wzór w 
załączniku). 

4.5. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przygotowuje pismo do 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie wpisania nowego kierunku do grupy 
uprawniających o ubieganie się o przyjęcie na studia magisterskie.  

4.6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje stosownych zmian w systemie, które 
umożliwiają zapis w systemie IRK kandydata, nie później niż na 24 godziny przez 
zakończeniem rejestracji kandydatów.    
 

5. Zasady ogólne   
Wyrównywanie braków programowych ze studiów I stopnia powinno być również 
realizowane w formie samokształcenia oraz ewentualnie dodatkowych kursów, szkoleń, 
seminariów, itp. 
 

6. Dokumenty związane 

6.1. Uchwała Nr 908 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27.04.2012 r. (ze zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą Nr 990 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 
roku  oraz Uchwałą Nr 91 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku)  
w sprawie   zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych 
w 2013 r. 

6.2. Uchwała Nr 909 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27.04.2012 r. (ze zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą Nr 92 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 
roku) w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów 
niestacjonarnych w 2013 r. 

6.3. Uchwała nr 71 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 19.04.2013 r. w sprawie 
kryteriów rekrutacji w 2014 r.  

 
7. Załączniki 

Wzór podania o przyjęcie na studia II stopnia, po kierunku spoza listy kierunków 
określonych w uchwale Senatu UWM w Olsztynie 


