Uchwała nr 11/II/2011
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 23 lutego 2011 roku
w sprawie: ustalenia warunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla
cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w
latach następnych
Działając na podstawie art. 43 ust. 3, ust. 4 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą, § 1 ust. 1 pkt. 1–3, § 3 ust. 1 pkt. 1–2,
ust. 2 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października
2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz
ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (z późn. zm.) oraz § 138
ust. 1 Statutu UJ, począwszy od naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich
oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012, ustala
się, co następuje:
§1
Niniejsza uchwała określa warunki i tryb naboru cudzoziemców, tj. osób nie posiadających
obywatelstwa polskiego, którzy ubiegają się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy, na jednolite studia magisterskie
oraz studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, zwane dalej studiami.
§2
1. Kandydaci, o których mowa w § 1, są umieszczani na jednej w ramach danych studiów liście rankingowej, odrębnej od listy rankingowej osób ubiegających się o przyjęcie na te
studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej, o której mowa w ust. 1, ustala się
następująco, odpowiednio dla:
1) jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia:
a. prowadzonych przez wydziały: Farmaceutyczny, Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu – na
podstawie kolejności rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów
(ERK),
b. prowadzonych przez wszystkie inne niż wymienione w lit. a wydziały – na
podstawie wyniku kwalifikacji ustalanego w oparciu o wynik rozmowy
kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji oraz przygotowania merytorycznego
kandydata do podjęcia danych studiów,
2) studiów trzeciego stopnia na podstawie liczbowego wyniku kwalifikacji ustalanego:
a. w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia danych studiów, albo
b. odpowiednio zgodnie z warunkami i trybem naboru na pierwszy rok studiów
trzeciego stopnia w danym roku akademickim określanymi, w drodze odrębnej
uchwały Senatu UJ, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na te studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wyboru sposobu ustalania wyniku kwalifikacji pomiędzy
wymienionymi w ust. 2 pkt. 2 lit. a i b dokonuje wydział zgodnie z § 2 uchwały nr
18/IV/2009 Senatu UJ z 29 kwietnia 2009 roku.
4. W przypadku, gdy kolejność na liście rankingowej dla kandydatów ubiegających się o
przyjęcie na studia trzeciego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich jest
ustalana na podstawie kolejności rejestracji w systemie ERK, wówczas kolejność na liście
rankingowej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na te studia na zasadach innych
niż obowiązujące obywateli polskich ustala się w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a.
§3
1. W celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b,
dziekan wydziału powołuje, zgodnie z § 3 uchwały nr 2/I/2010 Senatu UJ z 27 stycznia
2010 roku, jeden wspólny dla wszystkich jednolitych studiów magisterskich oraz studiów
pierwszego i drugiego stopnia wydziałowy zespół egzaminacyjny, odrębny od zespołów
egzaminacyjnych powoływanych na potrzeby przeprowadzania egzaminów wstępnych dla
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.
2. W przypadku, gdy wyboru, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokonano w sposób określony w
§ 2 ust. 2 pkt. 2 lit. a, stosuje się odpowiednio ust. 1.
3. W uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek kandydata, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przeprowadzeniu przez zespół egzaminacyjny, o którym
mowa w ust. 1 lub w ust. 2, rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem telefonicznie lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§4
Szczegółowe warunki i tryb naboru kandydatów, o których mowa w § 1, na pierwszy rok
studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012 określone są w załączniku do
niniejszej uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 11/II/2011
Senatu UJ z 23 lutego 2011 roku
Szczegółowe warunki i tryb naboru cudzoziemców, tj. osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, którzy ubiegają
się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia
waroku akademickim 2011/2012:
1. Studia trzeciego stopnia, dla których kolejność kandydatów na liście rankingowej jest ustalana na podstawie
liczbowego wyniku kwalifikacji ustalanego w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej:
Dziedzina
nauki prawne
Dziedzina
nauki matematyczne
nauki matematyczne
Dziedzina
nauki humanistyczne

Wydział Prawa i Administracji
Dyscyplina
prawo
Wydział Matematyki i Informatyki
Dyscyplina
matematyka
informatyka
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dyscyplina
nauki o zarządzaniu

Tryb studiów
niestacjonarne
Tryb studiów
stacjonarne
stacjonarne
Tryb studiów
niestacjonarne

2. Studia trzeciego stopnia, dla których kolejność kandydatów na liście rankingowej jest ustalana na podstawie
liczbowego wyniku kwalifikacji ustalanego odpowiednio zgodnie z warunkami i trybem naboru na pierwszy rok
studiów w roku akademickim 2011/2012 określonymi dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na te studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich:
Dziedzina
nauki prawne
Dziedzina
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
Dziedzina
nauki humanistyczne
Dziedzina
nauki humanistyczne
Dziedzina
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
Dziedzina
nauki fizyczne
nauki fizyczne
nauki fizyczne
nauki techniczne
nauki techniczne
Dziedzina
nauki chemiczne
Dziedzina
nauki biologiczne
nauki o Ziemi

Wydział Prawa i Administracji
Dyscyplina
Tryb studiów
prawo
stacjonarne
Wydział Filozoficzny
Dyscyplina
Tryb studiów
filozofia
stacjonarne
kulturoznawstwo - porównawcze studia cywilizacji
stacjonarne
pedagogika
stacjonarne
psychologia
stacjonarne
religioznawstwo
stacjonarne
socjologia
stacjonarne
Wydział Historyczny
Dyscyplina
Tryb studiów
archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztucestacjonarne
Wydział Filologiczny
Dyscyplina
Tryb studiów
literaturoznawstwo, językoznawstwo
stacjonarne
Wydział Polonistyki
Dyscyplina
Tryb studiów
literaturoznawstwo, językoznawstwo
stacjonarne
literaturoznawstwo
niestacjonarne
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Dyscyplina
Tryb studiów
fizyka
stacjonarne
biofizyka
stacjonarne
astronomia
stacjonarne
inżynieria materiałowa
stacjonarne
informatyka
stacjonarne
Wydział Chemii
Dyscyplina
Tryb studiów
chemia
stacjonarne
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Dyscyplina
Tryb studiów
biologia (Instytut Nauk o Środowisku)
stacjonarne
geografia
stacjonarne
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nauki o Ziemi
Dziedzina
nauki humanistyczne
Dziedzina
nauki farmacetyczne

geologia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dyscyplina
nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia
Farmacetyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Dyscyplina
farmacja

stacjonarne
Tryb studiów
stacjonarne
Tryb studiów
stacjonarne

