UCHWAŁA nr 11/2019
Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie rekrutacji kandydatów na studia drugiego stopnia
na kierunki realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie
Na podstawie uchwały nr 40 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków,
trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w
Szczecinie w roku akademickim 2019/2020, Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala co następuje:
§ 1.
Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki realizowane na Wydziale
Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie, jest posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego:
licencjat lub inżynier (w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia) lub magister lub magister
inżynier (w przypadku absolwentów jednolitych studiów magisterskich).
§ 2.
Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka
oraz mikrobiologia stosowana odbywa się dwukrotnie. Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy
licencjata lub magistra, wydział prowadzi nabór tylko na semestr zimowy, a ich tok studiów obejmuje 4
semestry. Dla kandydatów, posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, wydział
prowadzi nabór tylko na semestr letni, a ich tok studiów obejmuje 3 semestry.
§ 3.
Nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek rybactwo obejmuje wyłącznie kandydatów z
tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera i jest prowadzony wyłącznie na semestr letni.
§ 4.
Nabór na studia niestacjonarne drugiego stopnia realizowane na WNoŻiR obejmuje wyłącznie
kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera i jest prowadzony na semestr zimowy.
§ 5.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rankingu, z tym że w
pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej
– kandydaci po innym kierunku studiów.
§ 6.
Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów – podstawą kwalifikacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów
(pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się
niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą
dyplom.
§ 7.
Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty
kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od
absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia

stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego
kierunku studiów (opisanych w § 6).
§ 8.
Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych
w § 6 i 7 – podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w
zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego
stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana
będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
§ 9.
Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 8, podany zostanie do publicznej wiadomości na
stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
§ 10.
Terminy rekrutacji, tryb postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe oraz planowane limity przyjęć
regulują akty prawne, obowiązujące w ZUT w Szczecinie.
§ 11.
Rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunki realizowane na WNoŻiR nie podlegają kandydaci,
którzy nie postępują zgodnie z zasadami etyki i naruszają przepisy obowiązujące w uczelni, w szczególności
kandydaci ukarani karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
Uchwała obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.
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