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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Rektora nr 160/2018  

z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie 

na kierunku weterynaria w roku akademickim 2019/2020 

 

I Przepisy ogólne 

§ 1 

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie w Uczelni mogą się ubiegać osoby, posiadające:  

a. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

b. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, o 

której mowa w lit. a. 

c. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w lit. a. 

d. świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania 

się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu 

wykształcenia; 

e. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

 

§ 2 

1. Jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria, zwane dalej studiami, prowadzone są 

przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, zwane dalej UCMW. 

2. Rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w oparciu o zasady zawarte 

w odpowiednich uchwałach Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących zasad 

prowadzenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

 

II Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku weterynaria w roku akademickim 2019/2020 

 

§ 3 

1. Obywatele polscy.  

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjne-

go obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe uzyskane 

w ramach egzaminu maturalnego, uwzględnione zgodnie z poniższą tabelą:  

 

grupa nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku 
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przedmiotowego 

grupa 1 biologia  4 

grupa 2 chemia  4 

grupa 3 

(uwzględniany 1 wynik 

przedmiotowy)  

język angielski 1 

język francuski 1 

język hiszpański 1 

język łaciński i kultura antyczna 1 

język niemiecki 1 

język rosyjski 1 

język włoski 1 

grupa 4 matematyka 1 

 

2. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po 

jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym 

przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną 

przez 10 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy 

branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą 

z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. W przypadku kandydatów którzy posiadają wyniki z polskiej nowej matury organizowanej 

od 2002 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, przy obliczaniu ostatecznego 

liczbowego wyniku kwalifikacji brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z pisemnej części 

egzaminu na poziomie rozszerzonym. Przy obliczaniu wyniku z języka: angielskiego, 

niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz włoskiego, brane są pod 

uwagę wyniki pisemnej części egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. 

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z 

biologii i chemii na poziomie rozszerzonym,  odrębnie dla  każdego z tych przedmiotów. 

 

§ 4 

1. Cudzoziemcy. 

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania 

kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe 

wskazane w dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju 

jego wydania, uwzględnione zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Grupa 
Nazwa przedmiotu 

kwalifikacyjnego 

Waga wyniku 

przedmiotowego 

Grupa 1 

(uwzględniony 1 wynik 

przedmiotowy) 

Nauki przyrodnicze 

(biologia/chemia) 1 

Grupa 2 

(uwzględniony 1 wynik 

przedmiotowy) 

Nauki ścisłe  

(matematyka, informatyka, 

fizyka) 

1 
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po 

jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym 

przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną 

przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy 

branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą 

z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

2. Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej 

sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego, wymaganego do podjęcia studiów. 

Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% 

punktów możliwych do zdobycia.  Osoby, które posiadają dokument potwierdzający 

znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują 100% punktów możliwych do 

zdobycia, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Lista wybranych 

dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, akceptowanych w 

Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie rekrutacji na studia: 

www.rekrutacja.uj.edu.pl. 

 

§ 5 

Tab. 1. Sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek weterynaria 

osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.  

 

Nazwa olimpiady 

Osiągnięcia dające kandydatowi 

Maksymalny 

wynik 

kwalifikacji 

Maksymalne wyniki przedmiotowe w danej 

grupie 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

Olimpiada Biologiczna laureat finalista - - - 

Olimpiada Chemiczna laureat - finalista - - 

Olimpiada Języka Angielskiego laureat - - finalista - 

Olimpiada Języka Białoruskiego laureat - - finalista - 

Olimpiada Języka Francuskiego laureat - - finalista - 

Olimpiada Języka Hiszpańskiego laureat - - finalista - 

Olimpiada Języka Łacińskiego i 

Kultury Antycznej 
laureat - - finalista - 

Olimpiada Języka Niemieckiego laureat - - finalista - 

Olimpiada Języka Rosyjskiego laureat - - finalista - 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i 

Żywności 
laureat finalista - - - 

Olimpiada Matematyczna laureat - - - finalista 
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Tab. 2. Sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek weterynaria 

osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.  

 

Nazwa olimpiady 
Osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik 

kwalifikacji 

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna uczestnik, medalista 

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna uczestnik, medalista 

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna uczestnik, medalista 

 

Tab. 3 Sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek weterynaria 

osiągnięć w konkursach.  

 

Nazwa konkursu 
Osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik 

kwalifikacji 

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii 

Europejskiej 

Laureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów 

międzynarodowych, zwycięzca finałów 

międzynarodowych 

 


