
 

Zarządzenie Nr 54/2022 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 27 maja 2022 roku 

 

w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 75/2021 z dnia 28 maja 2021 roku 

dotyczącego określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się  

o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

od roku akademickiego 2023/2024 

   

Na podstawie art. 70 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym   

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.)  oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 

2021 roku, w związku z Uchwałą Senatu nr 39/2022 z dnia 25 maja 2022 roku,   

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 75/2021 z dnia 28 maja 2021 roku dotyczącego 

określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 

konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia  

w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024, 

w tabeli zawierającej listę olimpiad i konkursów, w których osiągnięcia są uwzględniane w procesie 

rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich:  

1) dopisuje się kierunek studiów biotechnologia do Olimpiady Informatycznej; 

2) dopisuje się kierunek studiów biotechnologia do Olimpiady Matematycznej; 

3) dopisuje się kierunek studiów technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych do Olimpiady 

Młodych Producentów Rolnych.  

 

§ 2 

Wprowadza się ujednolicony tekst uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie  

na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 

2023/2024 – w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kraków, dnia 27 maja 2022 roku 

 

                                           R e k t o r  

 

 

                                                                     dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 


