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Zarządzenie Nr 93/2022 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 13 września 2022 roku 

 

w sprawie listy kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na które od osób 

przyjmowanych na studia wymaga się zaświadczenia lekarza medycyny pracy 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku oraz § 9 ust. 2 Załącznika 

nr 1 do Uchwały Senatu nr 58/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku dotyczącej warunków, trybu  

i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku 

akademickim 2022/2023, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 37/2022 z dnia 25 maja 2022 roku 

oraz Uchwałą Senatu nr 94/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku,  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się następującą listę kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na które od osób przyjmowanych 

na studia wymaga się zaświadczenia lekarza medycyny pracy: 

1) biogospodarka, 

2) bioinformatyka i analiza danych, 

3) bioinżynieria zwierząt, 

4) biologia stosowana, 

5) biotechnologia, 

6) browarnictwo i słodownictwo, 

7) dietetyka, 

8) etologia i psychologia zwierząt, 

9) inżynieria żywności, 

10) jakość i bezpieczeństwo środowiska, 

11) leśnictwo, 

12) ochrona środowiska, 

13) ogrodnictwo, 

14) przetwórstwo, bezpieczeństwo i jakość żywności, 

15) rolnictwo, 

16) sztuka ogrodowa, 

17) technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, 

18) technologia żywności i żywienie człowieka, 

19) weterynaria, 

20) winogrodnictwo i enologia, 

21) zootechnika. 
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§ 2 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Kształcenia. 

 

§ 3 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 68/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie listy 

kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 

Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na które od osób przyjmowanych na studia 

wymaga się zaświadczenia lekarza medycyny pracy, znowelizowane Zarządzeniem Rektora  

Nr 91/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

Kraków, dnia 13 września 2022 roku 

 

R e k t o r 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 

 


