Uchwała nr 10/2/ 2016
Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjęć na studia II stopnia w roku akademickim
2017/2018

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w dniu 26 lutego 2016
roku uchwaliła następujące warunki rekrutacji na studia II stopnia na poszczególnych
kierunkach.

Rekrutacja na II st. studiów na WMWZ na kierunku ZOOTECHNIKA
w roku akademickim 2017/2018 przebiega wg następujących warunków
1.

Dla kandydatów - absolwentów kierunku Zootechnika tworzy się listę rankingową
według średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Po złożeniu
odpowiednich dokumentów, 75% osób z tej listy (według rankingu) może bez
egzaminu podjąć studia II stopnia

2.

Pozostałych kandydatów obowiązuje egzamin wstępny. Egzamin ma formę
pisemnego testu składającego się z pytań podanych przez wszystkie jednostki
Wydziału z wyjątkiem Katedry Turystyki Wiejskiej i Pracowni Komputerowej.
Każde pytanie posiada 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

3.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez Kandydata 50% + 1
poprawnych odpowiedzi. Wynik taki kwalifikuje na studia II stopnia jednak tylko
do górnej granicy limitu wyznaczonego na dany rok akademicki

4.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest nie większa od limitu przyjęć, wszyscy
kandydaci – absolwenci studiów I st. kierunku Zootechnika - przyjmowani są bez
egzaminu

5.

Kandydaci - absolwenci innych kierunków - zobowiązani są zdać egzamin
kwalifikacyjny niezależnie od średniej ocen uzyskanej na studiach I stopnia

6.

Kandydaci będący absolwentami studiów I stopnia kierunku Zootechnika
z innych Uczelni lub nasi absolwenci tego kierunku z lat wcześniejszych mogą
zostać przyjęci na studia

II stopnia

bez egzaminu pod warunkiem,

że ich średnia ze studiów I stopnia liczona według zasad obowiązujących
na naszym Wydziale lokuje ich w grupie 75% osób z listy rankingowej.

Rekrutacja na II st. studiów na WMWZ na kierunku BIOLOGIA
w roku akademickim 2017/2018 przebiega wg następujących warunków
1. Dla kandydatów - absolwentów kierunku Biologia tworzy się listę rankingową
według średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Po złożeniu
odpowiednich dokumentów, 75% osób z tej listy (według rankingu) może bez
egzaminu podjąć studia II stopnia
2. Pozostałych kandydatów obowiązuje egzamin wstępny. Egzamin ma formę
pisemnego testu składającego się z pytań podanych przez Katedry prowadzące
następujące przedmioty: biochemia ogólna, biochemia kwasów nukleinowych
i białek, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, genetyka, biologia komórki,
histologia,

zoologia,

botanika

i

mikrobiologia.

Każde

pytanie

posiada

4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
3. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez Kandydata 50% + 1
poprawnych odpowiedzi. Wynik taki kwalifikuje na studia II stopnia kierunku
Biologia, jednak tylko do górnej granicy limitu wyznaczonego na dany rok
akademicki
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest nie większa od limitu przyjęć, wszyscy
kandydaci – absolwenci studiów I stopnia kierunku Biologia - przyjmowani są bez
egzaminu
5. Kandydaci - absolwenci innych kierunków studiów - zobowiązani są zdać egzamin
kwalifikacyjny niezależnie od średniej ocen uzyskanej na studiach I stopnia.
6. Kandydaci będący absolwentami studiów I stopnia kierunku Biologia z innych
Uczelni lub nasi absolwenci tego kierunku z lat wcześniejszych mogą zostać
przyjęci na studia II stopnia bez egzaminu pod warunkiem, że ich średnia
ze studiów I stopnia liczona według zasad obowiązujących na naszym Wydziale
lokuje ich w grupie 75% listy rankingowej.

Rekrutacja na II st. studiów na WMWZ na kierunku TURYSTYKA
PRZYRODNICZA w roku akademickim 2017/2018
przebiega wg następujących warunków
Postępowanie kwalifikacyjne opiera się na rankingu wynikającym z podsumowania
średniej z ocen kończących przedmioty studiów I st. oraz wyniku ukończenia tych studiów
(ocena na dyplomie), przy czym:
1. 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków pokrewnych, tj. turystyka
i rekreacja, turystyka, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka
historyczna, oraz absolwenci studiów, którzy uzyskali na studiach pierwszego
stopnia nie mniej niż 20% punktów ECTS z obszaru nauk przyrodniczych lub nauk
społecznych lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
2. uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego;
do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunków pokrewnych
lub innych. Egzamin ma formę pisemnego testu z zakresu geografii turystycznej
oraz podstaw turystyki. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez
Kandydata 50% + 1 poprawnych odpowiedzi. Wynik taki kwalifikuje na studia
drugiego stopnia kierunku Turystyka przyrodnicza jednak tylko do górnej granicy
limitu wyznaczonego na dany rok akademicki,
3. w przypadku, gdy liczba kandydatów jest nie większa od limitu przyjęć, wszyscy
kandydaci – absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych przyjmowani są bez egzaminu
4. Dziekan

może

podjąć

decyzję

o

nieprzeprowadzeniu

ww.

egzaminu

dla absolwentów kierunków pokrewnych z kierunkiem Turystyka przyrodnicza.
Rekrutacja na II st. anglojęzycznych studiów stacjonarnych na kierunku
Zootechnika o specjalności ANIMAL PRODUCTION MANAGEMENT
w roku akademickim 2017/2018
Rekrutacja na 3-semestralne, anglojęzyczne studia stacjonarne na kierunku
Zootechnika o specjalności ANIMAL PRODUCTION MANAGEMENT, w roku
akademickim 2017/2018 będzie prowadzona według warunków i trybu określonych
w Uchwale Senatu UP nr 173/2014 z dnia 28.05.2014r., uzupełnionych o:
- wymóg potwierdzenia znajomości języka angielskiego przez Kandydatów
na poziomie co najmniej B2 (poprzez wykazanie zaliczenia lektoratu z języka angielskiego
na studiach I-stopnia lub okazanie certyfikatu językowego).

Rekrutacja na II st. studiów na WMWZ na interdyscyplinarnym kierunku
NEUROBIOLOGIA
w roku akademickim 2017/2018 przebiega wg następujących warunków
Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego
w Poznaniu

Zasady rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie
na kierunek Neurobiologia:

1. Rozmowa kwalifikacyjna odbywająca się przed wspólną komisją rekrutacyjną złożoną
z Pracowników Wydziału Biologii UAM,

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

i Nauk o Zwierzętach UP oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu
i Rehabilitacji AWF, z zakresu biologicznych podstaw funkcjonowania układu
nerwowego, za którą można uzyskać 50 punktów.
2. Przyjęcie następuje według listy rankingowej przy czym liczba uzyskanych punktów
nie może być mniejsza niż 25
3. Rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się za pośrednictwem internetu np. Skype

W głosowaniu jawnym udział wzięło 51 osób obecnych, uprawnionych
do głosowania, oddając 51 głosów „tak”, 0 „nie” i 0 głosów „wstrzym”.

