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1. Cel  
Celem procedury jest uzupełnienie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, 
określone w odnośnych uchwałach Senatu UWM w Olsztynie, o przedstawienie sposobu i 
harmonogramu postępowania przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia na WNoŻ 
kandydatów, którzy ukończyli kierunki nie wymienione w tych uchwałach. Procedura dotyczy 
sposobu postępowania kandydatów na studia II oraz członków komisji rekrutacyjnej. 
 

2. Definicje i skróty 
IRK – system Internetowej Rejestracji Kandydatów 
 

3. Odpowiedzialność i uprawnienia 
Rada Wydziału – zatwierdza kryteria i zasady rekrutacji specyficzne dla WNoŻ 
Prodziekani ds. studenckich i ds. kształcenia – 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 (wymagany tytuł inżyniera), chcący studiować na WNoŻ składa podanie 
skierowane do prodziekana ds. studenckich (Zał. 1). Do podania dołącza program 
ukończonych studiów (sylabusy lub opisy ECTS oraz plan studiów). Podanie należy złożyć 
w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, nie późnij niż na 5 dni przed zakończeniem zapisów 
w systemie IRK. 

4.2. Prodziekan ds. studenckich, wspólnie z prodziekanem ds. kształcenia opiniują podanie w 
zakresie zgodności osiągniętych efektów kształcenia kandydata z tymi, które uzyskuje 
absolwent I stopnia na WNoŻ. Opinia jest sporządzana nie późnij niż na 2 dni przed 
zakończeniem zapisów w IRK.  

4.3. Jeśli różnice programu nie przekraczają treści kształcenia wycenionych na 30 punktów 
ECTS kandydat uzyskuje zgodę na wzięcie udziału w rekrutacji. 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 nie może być wyższa niż 30 punktów ECTS. 

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

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

4.6. 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.  
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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. Dokumenty związane 

5.1. Uchwała Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na 

I rok studiów stacjonarnych w danym roku akademickim. 

5.2. Uchwała Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na 

I rok studiów niestacjonarnych w danym roku akademickim. 

 

6. Załączniki 

Zał. 1 – Wzór podania w sprawie rekrutacji na II stopień kształcenia dla kandydatów spoza 

wykazu w Uchwale Senatu UWM. 
 
 



Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 
UWM w Olsztynie 

Symbol: Data: 

WSZJK-DJK-NoŻ-1 16.02.2018 

 
Wydział Nauki o Żywności Wydanie: Strona: 

3/2018 3 z 3 
 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKI ADMINISTROWANE 

PRZEZ WNoŻ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA NA  KIERUNKU 

SPOZA LISTY KIERUNKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE 

NA STUDIA MAGISTERSKIE 
Załącznik 1 Wzór podania w sprawie rekrutacji na II stopień kształcenia dla kandydatów 

spoza wykazu w Uchwale Senatu UWM  
 

 

Wzór podania w sprawie rekrutacji na II stopień kształcenia dla kandydatów spoza wykazu w Uchwale Senatu UWM  

 

…………………………………………..  
miejscowość, data 

………………………………………………….  
Imię i nazwisko  

………………………………………………….  
tytuł zawodowy  

………………………………………………….  
miejsce zamieszkania  

…………………………………………………. 
 nr PESEL 

 
 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na 

kierunku ……………………………………………………………………………………………………...………  

Jestem absolwentką (-em) kierunku..…………………………………………………………………………….. w 

Uczelni ………………………………………………………………………………… ,który ukończyłam(-em) w 

……………………… roku.  

Jako załączniki przedstawiam:  

1)………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………. 

Podpis………………………………………… 
 

Olsztyn,………….. 

 

Decyzja prodziekana ds. studenckich wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  Podpis………… 

Decyzja prodziekana ds. kształcenia wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*   Podpis………… 

 

Dodatkowe moduły kształcenia, które wskazano do realizacji w celu uzupełnienia efektów kształcenia  

z I stopnia studiów kierunku ………………………………………………………….. 

Nazwa przedmiotu         Punkty ECTS  

1) …………………………………………..…………………….……………………...   …………………. 

2) …………………………………………..…………………….……………………..   …………………. 

3) …………………………………………..…………………….……………………...   …………………. 

4) …………………………………………..…………………….……………………...   …………………. 

5) …………………………………………..…………………….……………………...   …………………. 

6) …………………………………………..…………………….……………………...   …………………. 

7) …………………………………………..…………………….……………………...   …………………. 
 

Olsztyn,………….. 

 

Podtrzymuję moją prośbę dotyczącą ubiegania się o przyjęcie jako kandydata na studia II stopnia 

(magisterskie) na kierunku ….………………………………………………………… 

 

Podpis………………………………………………………… 
 

*niepotrzebne skreślić 


