
Uchwala nr 288
Senatu Uniwersytetu w Biaf mstoku z dnia 2O kwietnia 2005 roku

w sprawie uprawniefi laurent6w i finalist6w
olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu sig o przyjgcie na studia

w l.luiwersytecie w Bialymstoku w latach 2006-2008

Na podstawie art l4l ustawy z dn 12 wrzesnia 1990 roku o szkolnictrvie wyzszt-m (Dz
ti Nr 65, poz -i85 z poLniejszymi zmianarni) ustala sig nastgpui4ce zasady przyjmowania na
studia laureatorv i tinalistow olimpiad przedmiotowych.
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W-vzcj rvvmienione uprarvnienia przyshguj4 kandydatorvi na studia tylko raz, ri roktt

uzl'skania srviadcctrva dqrzaloici [,lprawnienia laureata i firralrstv olimpiad przvslugLrje



kandydatorn na jednyrn kierunkLr stuiliirw rv [-lniwersytecie rv l]ialvrnstoku - rvvlrranvtr przcz

kandydata

Itodstarv4 uzyskania uprarvnieri jest zaSrviadczenie rvvtlarte przez kontitet otqattizac"itlv

trlirnpiadv z.godnie z. wzoretn okre6lonyrn w Zal4czniku do Rozporz4dzcnia i\ll;NiS z drtia

29Ol 7002 roku \v sprawie organizacji konkursow, rurnie_iow iolirnpiad (Dz ti Nr lJ. poz 125)

Przervodnicz4cy
Senrtu

prof. f'


