
['chwala nr 317

Senatu trniwersy tetu w Biatymstoku

z dnia23 listopada 2005 roku

w sprowie zmian w zosadach pr4ljmoxtania na studio
lsureutdw i tina listtiw o limpiad przed miotowl'c lt

Na podstau'ie arl. 169 ust. 6 Ustawy z dnia27 lipca 2005 roku prawo o
szkolnictr.vie w)'zszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) wprorvadza sig nastEpujrpe
zrnrany w uchrvalc Nr 288 Senatu Unirversytetu w Bialyrnstoku z dnia 20
kuietnia 2005 roku r.v spralvie uprarvnien laureatow i finalistow olirnpiad
przedmiotowvch przy ubieganiu siq o przylEcie na studia rv Uniwersytecie rv
13ialyrnstoku u' latach 2006-2008:

rv rubryce..Praw'o" w kolurnnie ,,Rodzaj olirnpiad, turniej6w lviedzy lub innych
prctcrerrc' ji" rrpro*adza siq zapis:
..po 2 laureator.v Konkursow ,.Wiedzy o Swiecie Antyczn.vtn" i..Na prarvo"
organf zowanvch przez Wvdzial Prawa ljniwersytetu w Bialymstoku.

l'ckst .jednolity Uchwaly rrr 288 Senatu Uniwersytetu w Bialyrnstoku z
dnia 20 kr.rietnia 2005 stanolvi zal4cznlk do niniejszej Uchwaly.

przewoclniczqc!

Se natu Lt niwersl'tetu w B ialy ntstoku

Prof, rlr hab. Jerz.v ;\'ikitorowicz



Zul4cznili
do ['chual1 nr J17
Senatu Uniu clsr tetu Bith mstoliu
z (lni 2J listol) (l 2(X)5r.

Uchwala nr 2E8
Senntu Liniwersytetu w Birlymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprnwie uprrwnieri larrreatriw i finalisttiw
olinrpiad przedmiotowych przy ubieganiu sig o przvjpcie na studia

w [rniwersvtccie w Bi:lry'mstoku w l:rtach 2006-2008
(tekst.jeilnolitv)

ie niuruuni vltrovuditnynri L'chtukl nr 347,lenutu f'nitvers.y'tctu tv lliufi,ntstoku
z dnio 2-l listt4xukt 2005 roku

\a podstawie art. l4l ustawy z dn 12 wrzeSnia 1990 roku o szkolnicn'"ie wlTszym (Dz
U Nr 65, poz 385 z poLniejszyni zmianami) ustala sig nastgpuj4ce zasady przl jmolvanra na
studia laurcatorv i finalistow olimpiad przedmiotowych.
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Laureaci i finalilci Olimpiad. -\ftystlczneJ 
-- -l_--

(il'yl4cznie na specjalnoSc ku lturoznarvcz4j, Zrvolnrcnrperrapo'ika niroz.ticznej, tiistun,cznel, i.ii.*r.u iiljrr-" 1;illiH,l;,",,

\\'y2ej rvyrnienione uprarvnionia przysluguj4 kandldatorvi na studil tvlko raz. w roku
Lrzvskania srviadectrva d.jrzalosci l-'prawnienia laureata i finaristy orimpiad prz],sruguje
kandydatom na jednlm kierunku studjow lv Uniuersvtccie rv Bialvmstoku - wvbranvrn przez
kandydata

Podstaw4 
'zyskania 

uprawnien jest zaswiadczenie rvydane przez komitet organizaclinv
olimpiady zgodnie z rvzorem okreslonym w Zal4czniku do Rozporz4dzenia N{ENiS z dnia
29 0l 2002 roku w sprawie organizacji konkursow, turniejow i orimpiad (Dz.U Nr 13. poz r25)

Przewodnicz4cy
Senatu (lniwersytetu w Bialymstoku

/ /\l
prof,, ilr hah. .ler4t )iikitorowicl


