
 
  
 
 
 
 

 
UCHWAŁA Nr XXII –40.7/12  

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 

w Lublinie  

z dnia 23 maja 2012 r. 
 

w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich  

przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
 

§ 1 
Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1385 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie postanowił uznać uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, zgodnie z załącznikiem do uchwały.  

 
§ 2 

1. Podstawą uzyskania wymienionych w załączniku do uchwały uprawnień jest oryginał 
dokumentu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady stwierdzający uzyskanie tytułu 
laureata lub finalisty olimpiady centralnej (III stopnia), albo laureata konkursu 
międzynarodowego lub ogólnopolskiego. 

2. Z określonych uprawnień uczestnicy olimpiad i konkursów międzynarodowych oraz 
ogólnopolskich korzystają tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezaleŜnie od 
roku uzyskania przywileju. W przypadku niewykorzystania powyŜszych uprawnień w roku 
uzyskania świadectwa dojrzałości komisja rekrutacyjna moŜe je przyznać w roku następnym – 
komisja w tym przypadku wymagać będzie od kandydata stosownego pisemnego 
oświadczenia. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od postępowania 
rekrutacyjnego na rok akademicki 2013/14 do zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2015/16.  
 
                                Z upowaŜnienia Przewodniczącego Senatu UMCS 

            PROREKTOR 
 

                                                  

                           prof. dr hab. Stanisław Chibowski 



                  Załącznik do Uchwały Nr XXII-40.7/12 
Senatu UMCS z dnia 23 maja 2012 r. 

 
LP 

KIERUNEK 
STUDIÓW 

 
NAZWA OLIMPIADY 

PRZYJĘCIE bez 
POSTĘPOWANIA 
KWALIFIKACYJNEGO 

Biologiczna Laureaci i finaliści 
Chemiczna Laureaci i finaliści 

1 
2 

Biologia 
Biotechnologia 

Wiedzy Ekologicznej Laureaci i finaliści 
Chemia Chemiczna Laureaci i finaliści 

Chemiczna  Laureaci i finaliści Chemia, sp. chemia środ-
ków bioaktywnych i kosmet. Biologiczna Laureaci i finaliści 

Biologiczna Laureaci i finaliści 
Chemiczna  Laureaci i finaliści 

3 
 
 
 
4 

 
Ochrona środowiska 

Geograficzna Laureaci i finaliści 
Geograficzna Laureaci i finaliści 
Historyczna Laureaci i finaliści 
Literatury i języka polskiego Laureaci i finaliści 
Matematycznej Laureaci i finaliści 
Wiedzy o Unii Europejskiej Laureaci i finaliści 

 
5 
6 
7 

 
Prawo 
Administracja 
Bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Laureaci i finaliści 
Filologia, sp. fil.angielska Języka Angielskiego Laureaci i finaliści 8 
Filologia,sp.fil.germańska Języka Niemieckiego Laureaci i finaliści 

Geograficzna Laureaci i finaliści 
Historyczna Laureaci i finaliści 
Matematyczna Laureaci i finaliści 
Przedsiębiorczości Laureaci i finaliści 
Widzy Ekonomicznej Laureaci i finaliści 

 
9 
10 
 

11 

 
Ekonomia 
Finanse i 
rachunkowość 
Zarządzanie 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Laureaci i finaliści 
Literatury i Języka Polskiego Laureaci i finaliści 
Języka Angielskiego Laureaci i finaliści 
Języka Francuskiego Laureaci i finaliści 
Języka Niemieckiego Laureaci i finaliści 

12 
13 
14 
15 

Pedagogika 
Pedagogika specjalna 
Praca socjalna 
Animacja kultury 

Języka Rosyjskiego Laureaci i finaliści 
Literatury i Języka Polskiego Laureaci  i finaliści 
Biologiczna Laureaci i finaliści 
Historyczna Laureaci i finaliści 
Matematyczna Laureaci i finaliści 

  
 
16 

 
 
Psychologia 

Ogólnopolski konkurs organizowany przez 
czasopismo „Charaktery” 

Laureaci  

 
 
 

                                                                                    
 

    


