
Uchwala nr 153
Senatu Unirversytetu rv Biatymstoku z dnia 2l listopada 2001 roku

w sprarvie uprawnieft laureat6rv i finalist6w
olimpiad przedmiotorvych przy ubieganiu siq o prz_v-jqcie na stutlia

w Unirversvtecie w Bialvmstoku rv latach 2002/200{

Na podstarie art. I-ll ustawv z dn. l2 przesnia I990 roku o szkolnictrvie wvzsz\m
(Dz. U. Nr 65. poz. 385 z pozniejszvmi zmianami) ustala siq nasrepLrjl.ce zrsatfi.
przljmor.vania na studia laureattrrl i tlnalistorv olimpiad przc-dm iotorr-r ch.

Kierunek, Rodzaj olimpiad. turt|ieidw wiedzy lub innvch , Lprarvnienia
alno:it sturliorv

B io lo sia

()chrona irodorvrskl

i

Finolirici centralncl i okregorvey olimprad;- li Zwolnieni

/ ogolnopolsktcgo konkursu "Prrlamcntaryzm rv Polsce" k w alitikacyjnego
, oraz dwoch hureatow olimpiady !vicdzv o prarvach
czlow'eka elim inacli w Bialvmsroku

i 
F,llili::l tl"pni" .cntrrlneqo olimprady brologicznel orrz Z!volnieni z postepowania

krvaliti
Laureaci stopnia cenrrllnego olimpiad przcd nt ioro\v].'c h.
ruczestnicy zawodd\v ll sropnia olimprady chcnticznei.
orxz tlnirliScr 5topnia ccntrillncgo olinprad: biolouicznel r

ekologrcznej

i Zrvolnieni z postgpol! Jnra
krvalifikrcvjnego

I

Filolorrio polska |lertftrrv zlvotnrent z poslcpot!anra
ikrveliflkrcv,ne.n

Filolorria. sp

rusycvstl'ka

Filologia sp.

bialorurenistvka

FinaliSci olinrpiady cenrralncj orcz laureaci olirnpiad
rvolewodzkich jczyka rosrjskiego lub jqzl korv
zachodn ioeuronciskich
Finali3ci olrrnpiadv cenrralnej i rvojervodzkiej ygzyka
bialoruskiego, rosllskiego, polskiego. angielskiego lub

j Zrvolnieni z posrepolvania
kwalifikacyj nego

i Zrvolnieni z posrepownnia
lkwalriikacyjncgo

Filologia, sp. Laureact olimpiadv lezyka angielskiego na szczeblu
cenralnvm

Zrvolnien i z postQpowania
krvalitikacr ineso

Filologia. sp. FinaliSci olimpradl jezvka tiancuskrego na szczeDtu
centralnvm

i Zrvolnieni z posrepowania
. k walitl kacvineso

Historra

FinaliSci szczebla cenrralnego Olimpiady Hisrorycznej,
finali5ci ogolnopolskiego konkursu Wiedzv o Europie,
Olimpiadv Wredzv o Unii Europejskrcl,
Laureacr eliminac ji okregorv_". ch Olimpiady Histor;-czne1.

I

I 
Zrvolnieni z postQpowania

ikrvalifikacyjnego

Socj o logra

Ekonornra

Prlrvo

Finaliici szczebla cenrralnego Olimpiad: Filozoficznej.
tinaliSci ogolnopolskiego konkursu Wiedzy o Europie.
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Wiedzy o Polsce i Swiecie Wspolczesnym, wiedzy
ekonomicznej. rviedzy o Un ii Europejskiej. geogratlcznej
I nautologtczncr . matemalvcTnel
Laureaci szczebla centralnego olimpiad: wiedzy o
prawach czlowickr. rviedzr o Polsce i srviecre
\vspolczesnt m. historycznej. rviedzv o Unii Europe.lskiej,

Zrvolnieni z poslepowania
kwaliflkacyjnego

I

I

i Zrvolnreni z postQpowania
I kwalitikacvineeo
| "-
f--_
;

IZrvolnieni z postepowan ia

Chcmia Laureacr stopnrir centralnego olimpiad przedm roto\v) c h. i lwolnrcni z DostcDo!!unra



Lrczestnicy zawod6w ll stopnia olimpiady
chemiczncj oraz laurcaci kolkursu cheuticznego

Wydzial Chemii UlvlK rv foruniu

kwalitikacyl nego

ljrzr kir

Uczcstnicy czgSci doSwiadczalnej zawoddw okrlgow),ch
{)lirnpiady Fizyczncj; uczcstnicy za\voddw ccntral0) ch
olinrpiady irstronomrczncj, chemicznej, inlbrmlrycznei,
rnaterniltyczncJ, rviedzy technicznej : tlnulr{ci konkrrrsorv
tizycznyclr rrrganizorvanych przez \vyzsze Lrczelnic i

t,'\N:
olimpiad: nlatematycznel, informarvczncj i

oraz wyr6znteni na zawodach II sroDnia w/\v
o lrnr D iad

lnlbrrnatr kl FinaliScr olimprad ogolnopolskrch z marenrar) kj Iub
Inlormiltyki na szczeblu cenrralnym bqrj2 rvoleworJzkim,

konkursu inti

Pedagogika
FinalrSci olimpiild szczebla cenrralnego oraz
ogolnopolskiego konkursu Wiedzy o Europic

Sena tu

wyzej wymienione uprawnienia przysruguiq kandydatorvi na srudia tyrko raz. w
roku uzyskanra nratury. uprarvnienia laLrreata i trnalisty olimpiad przyslugue kandydatom
na jcdnynl kierunku studio'"v rv Uniwersyrecie w Bialymstoku *yirony* prr.,
kandydata.

Podstarv4 Lrzyskania uprarvnieri jest zaswiadczenie rvvdane przez komitet
organizac),Jny olimpiady

Frnaliici
tizycznej

I Zrvolnicrri z posrepo\vilnia

rkrvalilikacyjnego

Zrvgln16"1 z posrqpowania
kwalifikacl nego

Zrvolnien i z posrEporvlnia
krvalitikacljnego

Zivolnicni z poslQpolvtntu
k!va litl kirc),jncgo


