
Uchrvala nr 182
Senatu Unirvcrsytetu rv Bialymstoku z dnia 20 listopada 2002 roku

rv sprarvie uprarvnieri laurcat6rv i linalist6rv
olinrpind przcdnriotorvl..ch przv ubicganiu siq o prztjqcie nt studia

rv Unilcrsltccie rv Biah mstoku w latach 2003/2005

Na potlslarr ie art. l-l I usta\\') z dn. l2 rrrzcSnil 1990 roku o szkolnictrr ic n l.Zsz\ nr
([)2. [-]. \ir (r5. poz. ,1t35 z ptiznicjszlnri /tniirnatni) Ltstul siQ rrastqpuj4ec zasatly
przrlmol ania na studia laureut6u i llnirlisttirv olimpiad przcdnr ioto* r.ch.

Kierunck.
specja Ino5d

studi6rv
I

I

Itodznj olimpiad, turniej6rv rvicdzl lub
innvch prcfcrencj i

I

I
Upral nicnia

Filologia polska ,Finaliici Ccntralnej i Okrqgo*cj Olinrpiady
lLitcratur;" i Jqzyka Polskrego

Zrl olnicni z

iPostQPotvania
ikwalilikacyincuo

postQpo$,anta
krvaliflkacvi
Zrvolnieni z

postQpo\.\ania

I

szczcbltr ccntral ny. nl,

Laurcaci Olimpiady Jqzyka Francuskicgo na
szczcblu centralnym

k*alifikacvi

Ullnrplad: l.llozohcznr), Hrstoryczncl, \\'ictizy Zwolrricni z

Laurcaci szcz,cbla ccntralnego Olimpiady 
I

llistorycznej, Wicdzy o Polscc i Sriecie lZuolnicni z
Wsp6lczcsnymfinaliSciOgolnopolskiego lpostqporvania
Konkursu Wicdzy o [:uropic, Olinrpiady lkwalifikacy jncgo

Socjologia lo Polscc i Su.iccie Wsp6lczesnl'nr, posrQpo\\anra
()golnopolskicgo Konkursu \\'icdzy o Fiuropic. I krvirli likacyjncgo

_ -ol!rur!yfvi_.!z:--ol,lLEqgrrqs]ngJ,__ i __ __
Itrin.l;d,'; c,^,,'hl4 ^,'- r'- '^,'-,' 

r\l;,..^;,,,1.i[rinaliSci szczcbla ccntra lnoso Olinrniad:
l']kononria, i llistortcznci, Wicdzy o Policc i S iiccic Zuolnicni zl']kononria, j llistorlczn.'1, Wicdzy o Polscc i S riccic Zuolnicni z
T.awlyJtlrnic r :\\'sptilczcsnyrn. \\'ictlzy l:konorniczncj. \\'ictlzl il)ostqpo\\ilniit
i\larkctirrg o lJnii llulogrclskic.j. (icosraliczncj i krralitikacy jrrcuo

,\autologiczng i N!119r1-.1r;_q21c.1,

[-aurcaci szczcbll ecntril lncgo Olintpiad.
\\'icdzr rr Ptrrruch C'zlorvicka, \\'icrlzy o I\rlscc Zrrolnicni z

l)rlrrtr ti Srriccic \\'sptilczcsnyrn, IIrstorlczncj, :ptrstqpostrnirr

ItllinrpiLr,.ty\!;ictizyoUrriitlLrrupcjstri. iiwali'tikacl.jncg

[iilologia, sp:

fil.rosyjska
ti L ros. z
icz.anciclskinr

Laurcaci i finali(ci Olimpiady Centralncj Jpzyka
Rosyjskiego
i Laurcaci Olinrpiad Wojcw6dzkich Jqzyka
Rosviskie'go

Zu,olnicni z
postQpowalira
kwa lilikacyj nego

Filologia sp.

bialorutcn isty ka

Frnal iric i Ol impiady Centra lncj i Wojew6dzkiej
Jqzyka Bialoruskiego, Rosyjskicgo i Polskicgo.

Zwolnicni z
postQpor! an ra

kwalifikacvtnc

Filologia, sp. Laureaci Olimpiady Jqzyka Angiclskie'go na
Zlvolnicni z

i\_rlrnlriru) rv rJU/,! (, u lt r:ut(,J)gJsKtc'J. l K\\ll ItKilc\.jIcgo
( )gtrlrttl|trlsk icgo Kottktnsu "Pur'li.nrc.lrtlrrrzrrr rr j



-'|
pr:loy

nacJl

Biologia
Finaliici stopn ia centralnego Olintpitdy
Iliologicznej oraz Ekologicznc.;

Llurcaci stopn ia ccntralncgo olintpiitd
przctlnriotorvych, uczcstnicy zar'' otlorv I I

stopnia Ol irnpiady Chcnricznej, oraz llnal iici
stopnia ccntralncgo Olinrpiady Eliologiczncj i

f:kologiczncj

Zrr olnicni z

Ochrona
srodou iska

postQpo\\ anra
ku aliti kaclj ncgo

Chcmra

Laurcaci stopll ia ccntralncgo olintpiad
przcdrriotow ych, Lrczcstnicv zar"od6w II
stopnia Olinrpiady
Chcmicznej oraz laurcaci konkursu
chemiczncgo organizouanego prz.ez \Y ydz.ial
Chcmii UIVIK * Toruniu
Uczestnicy czqSci do(u iadczalnej zawod6w
okrQgo$ ) ch Olinrpiady Fizvczncj; uczcstnicy
Olinrpiad: Astronomiczncj, ('hcnriczncj,
Informatyczncj, Matgmatyczncj, !\'icdzy
'fechnicznej: finaliSci konkurs6w lizycznych

I organizorvanych frrzez wyZsze uczcll!g_Lf!N.
Laureaci i finalidci Olimpiad: IVlatenratycznej,
Informatycznoj, Fizycznej oraz wyro2nicni na
zawodach ll st w,'w olirnoi
l.aureaci i flnali6ci olirnpiad: Maternatycznej,
Informatyczncj na szczcblu ccntralnynr bqdz
rvojcwodzkim, laureaci Rcgionalnego Konkursu

Zw olnroni z
I

iPosIQPo\\anla
ikrvalifikacrjncgo

I

Zrvolnioni z
postQpow anra
kwa lilikacyjnego

Zu olnieni z
postQpou anra
kwalifi

Zu olnieni z
postQpow'anra

IVlatcmatyka

Irrfornratyka
rkwalifikaclinego

[-aurcaci i flnaliSci Olimpiad: Artystyczncj

Zu olnicni z

postQpowanla
k*alifikaojncgo

\\'vZcj uynricnionc uprawnicnia przlslugru.t kantlytlittosi na studia tylko ruz. rr

roku uzyskania irriadcc$ra dojrzalo(ci.. [Jprarrnicnia laurcata i Iinalisty oliltrpild
1-lr'zlslugujc karttlytlalont na.jcrlnynr kicrunku studiriu * Unirrcrsltccic rr. []ialr.rnslokLr -
rr r branr nr przcz kandl dala.

Podstarrq Lrzlskania uprarrnicri jcst z:rsuiutlczcnic rrrd:trrc przcz korrritct
(rr{an iz e },j n} olinrp iady.

Przen od n iczacv
Scnatq flnirvcrsvtctu rv Bi:lll nlstoku

,t
l)rol'. dr fiah. Il a rpk Oqbczr riski


