
Zarządzenie Nr 49/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 7 maja 2021 roku 

 

w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 

poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie w roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych 

w języku polskim na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2021/2022 określa 

poniższa tabela. 

Kierunek studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I stopnia  
i jednolite 

magisterskie 
II stopnia I stopnia  II stopnia 

architektura krajobrazu 45 30 - - 

biogospodarka 45 24 30 30 

bioinżynieria zwierząt 60 30 - - 

biologia stosowana 45 30 - - 

biotechnologia 75 75 - - 

browarnictwo i słodownictwo 45 - - - 

dietetyka 60 30 - 30 

ekonomia 150 120 30 30 

etologia i psychologia zwierząt 45 30 - - 

geodezja i kartografia 120 90 90 60 

gospodarka przestrzenna 60 45 30 30 

inżynieria i gospodarka wodna 45 30 - - 

inżynieria mechatroniczna  45 - 45 - 

inżynieria środowiska 105 75 60 60 

jakość i bezpieczeństwo środowiska - 30 - 30 

leśnictwo 180 90 120 90 

ochrona środowiska 90 30 30 30 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 60 45 45 30 

ogrodnictwo 45 30 30 30 

rolnictwo 45 30 30 30 



sztuka ogrodowa 45 30 30 30 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 45 30 30 30 

technologia żywności i żywienie człowieka 240 180 60 75 

transport i logistyka 60 45 45 30 

weterynaria  60 - - - 

winogrodnictwo i enologia - 30 - - 

zarządzanie 150 - 30 - 

zarządzanie i inżynieria produkcji 90 45 45 30 

zootechnika 120 60 30 30 

OGÓŁEM 

2175 1284 810 705 

3459 1515 

4974 

 

§ 2 

1. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku prowadzonym w języku polskim na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia jest przyjęcie co najmniej 24 osób. 

2. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku prowadzonym w języku angielskim na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia jest przyjęcie co najmniej 15 osób, a na studiach 

prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi – łącznie 15 osób. 

3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na uruchomienie kierunku przy 

mniejszej liczbie przyjętych osób. 

4. Rektor upoważnia Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zmiany limitów przyjęć na 

poszczególnych kierunkach studiów w ramach ogólnego limitu określonego dla Uczelni. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

Kraków, dnia 7 maja 2021 roku 

 

 

     R e k t o r 

 

            dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


