Uchwala nr 784
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 4 marca 2009 rokrr
v sprawie zmian w Ucltwule nr 652 Senatu Uuiwersyletu w Bialymstoku 7 dnio
28 maja 2008 roku tv sprowie zasal przyjmotvonin nt.stutlitt Iourentfw oruzJinolisttiw
olimpiul stopnia ccntrolnego w lotoch 2009-201 I

{l
Senat lJniwcrsytctu w L]ialymstoku wprowadza nastgpuj4cc zmiany w ljcllvale nr (r52 rv
sprawie zasad przyjrnowania na studia Iaurcat6w oraz llnalist6r.v olirnpiad stopllia 0cntralnugo
w latach 2009-201l, .
W kolumnie drugicj -,,Olimpiady" - w wierszach dotyczEcyoh kicr.urrktiw studi6w: praw.,
adrninish'acja ieuropcistyka dodaje siq slowa,,Wicdzy o Prawic".
Q2

1'ckst jednolity Uchwaly Nr 652 senatu lJniwelsytctr.r w Ilialymstoku z dnia
28 rnaja 2008 roktr w sprawie zasad przyjmowania na studia laurcat6w oraz linalistrjw
olimpiad stopnia ccntralnego w latach 2009-20 | I stanowi zalqcz.nikdo ninicjszcj tJchwaly.

Przcw<ldnicza
Scnatu Uniwc

Pn$ dr hab.

Uchwala nr 652
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprowie zasod

przl'jrttowonia nu stutlio laureotdw oray/innlistitt olimpiad stopnia
centralnego w latach 2009-201 I
( tekst jednolitl' )

ril
na ptrdstauie a(. 169 ust. 6 Ustarvy z dnia 27 lipca 2005 roku Prarvo o szkolnictrvie rvr,Zszym ( Dz.(J.
Nr l6-1. poz. 13651 ustala sig nastgpujqcc zasady przljmo*ania na stutlia laurcatt-ru i linalistog olimpiad

stopnia centralncgo.

Kierunek,

Uprawnienia

SpecjalnoSd

studiriw

Laureaci i finaliSci stopnia centralnego
Olimpiady Biologicznej oraz Ekologicznej
Chemia

Laureaci i tinali3ci stopnia

centralncgo

Olimpiady Chemicznej
Ochrona
Srodorviska

i

l.aureaci

Zwolnieni z

postqpowania

krvali fikacyj nego

Zwolnieni z

postgpowania

kwalif-rkacyjncgo

flnaliSci stopnia centralnego

Olimpiad: Chemicznej,

Biologicznej,

Ekologiczncj. Geograficznej

Zrvolnieni z

postQpo\.!ania

kwalifikacy lnego

i

Nautologicznej

l-aureaci i tinalidci stopnia centralnego
Olimpiad: Ilistorycznej, Wicdzy o Polsce i
Swiccie Wsp6lczesnym. Wiedzy
Ekonomicznej, Wiedzy o Unii Europejskiej,

Gcograficznej i

Zrvolnieni z

postgpowanta

kwalilikacyjnego

Nautologiczne.j,

Matematycznej

Zarzqdzanie

Laureaci

i

finaliSci shpnia centralnego
Olimpiad: I Iistorycznej. Wiedzy o Polsce i

Swiecie Wspolczesnym, Wiedzy

Zwolnieni z

postqpowanra

krvalifikacl,jnego

Iikononricznej, Wiedzy o tJnii Iiuropejskiej,
Nautologicznr-j,
Matcmatvcznei

Geogralicznej i
l'ilologia,
sp. filologia

l-aureaci i linaliici stopnia centralncgo
Olimpiady Jgzyka Angielskicgo

Zwolnieni

/.

kwalifikacy jnego

angielska

l-ilologia,
fil. rosrjska
Filologia,
sp. fil. rosyjska

kicm
angiolskim
z .igzy

[-aureaci
Ol

i

tlnaliSci sklpnia ccntralncgo

impiady Jgzyka Rosyjskicgo

[.curcuci

i

IjnaliSci stnpnia ccntralnego

()linrpiady
.lgzyka I{osyjskicgo

Zwolnicni

z

postcptrs ania

Filologia,
sp. lilologia
bialoruska

i finaliSci stopnia centralnego
Otimpiady Jgzyka Bialoruskiego,
Laureaci

Zr.l'olnieni z
kwalilikacyj ncgo

Rosyjskiego i Literatwy i Jqzyka Polskiego

i tjnaliSci stopnia ccntralnego Zwolnieni z
Olimpiady Jgzyka Bialoruskiego, kwalitikacy lnego
L,aureaci

Filologia,
sp. filologia
bialoruska
z jgzykiem
angiclskim

postQpowanla

Rosyjskiego i l.iteratury iJgzlka Polskiego

Filologia,
sp. filologia
francuska

l.aureaci i finali5ci stopnia ccntralncgo
Olimpiady Jgzyka Francuskicgo

Filologia polska

tlnaliSci stopnia centralncgo
Litcratury
i Jgzyka Polskiego
Olimpiady

Fizyka

postQpo\.\'ania

[.aurcaci

i

i flnali6ci

Z*olnieni z

Zrvolnieni

z

posrQpo\\ anla

krvaliiikacyj nego

stopnia centralnego
Olimpiad: Fizycznej. Astronomicznej.
Informatycznej,
Chemiczncj,
Matematycznej, Wiedzy Technicznej

Zrvolnieni

Laureaci i finaliSci stopnia centralnego
Olimpiady Historycznej, Wicdzy o Polsce i
Swiecie Wsp6lczesnym, Wicdzy o Unii

Zwolnieni z

Laureaci

postqpowanla

kwalilikacyjnego

z

postQpo\\ anra

kwalilikacl,jnego

postqpo\,\ anla

kwalifikacyjncgo

Europejskiej

l-aurcaci tlnaliSci stopnia ccntralnego Zrvolnieni z
Olimpiad: Filozoficznej, llistorycznej, kwalilikacyjnego

postgpowanla

Wiedzy o Polsce i Swiccie Wsp6lczesnym,
Wiedzy o Unii Europej skiej
Stosunki
migdzynarodowc

Laureaci

i

Olimpiad:

finali3ci stopnia centralnego
Historycznej, Geogralicznej,

Zwolnieni z

postqpowanla

kwalifikacy jncgo

Wiedzy o Polsce i Swiecie Wsp6lczesnym,
Wicdzy o LJnii Europejskiej
Informatyka

Laureaci
Olimpiad

:

i

flnaliSci stopnia centralnego

Ivlatematyczne

j,

Inlirrmatyczne j,

Zwolnicni t
krvali fikacyj ncgo

Laureaci etapu okrggowego olimpiady

llatematvka

lvlatematycznej. Fizycznej. Inlbrmatycznej,
Laurcaci MiEdzynarodowcgo Konkursu
..Kangur Nlatcmatyczny" kategorii
,.Student" oraz, finaliSci l{cgionalncgo
Konkursu lnfbrrn
Laureaci i flnaliici stopnia ccntralnego
Olimpiady Matcrnatyczncj, Laureaci ctapu
okrggoruego Olimpiady Matematycznej.
Fiz,ycznej, lntbrmatycznej, I-aureaci
Migdzl'narodowcgo Konkursu ..Kangur
Matematyczny" katcgorii ..Studcnt" oraz
finali3ci Rcgionalncgo Konkursu
lnfbrmatycznego

Zwolnicni z
krvalilikacyjncgo

poslgp()\\

an Ia

i finaliSci stopnia centralncgo
Olimpiad: Wicdzy 'fcchnicznej,
l.aureaci

Edukacja
technicznoinformatyczna

Zwolnieni z
kwalifikacy

postqporvania

jne go

lnformatycznc.j, Matcmatycznej, l:iz,y cz,nej.
[.aureaci etapu okrEgowego Olimpiady
Matcmatyczncj. Fizycznej, [nformatyczncj,
Laurcaci Migdzynarodowcgo Konkursu
,.Kangur lVlatcmatyczny" kategorii
..Studcnt'' or^2. tlnaliSci Reqionalncuo
Konktrrsu Inlilrmatvczneqo

i linali(ci

[-aureaci

Inf<rrmatyka
i ekonomctria

stopnia ccntlalncgo

: [ntbrmatl'czncj, iVlatcmatycznej.
Fiz1"cznej. Wiedzy [ikonom icznej, I-aurcaci
etapu okrqgorvego Olirnpiadv
Nlatematycznej, ['-izy cznej, lnlbrmaty'cznej,
[.aureaci Nligdzynarodo*cgo Konkursu
..Kangur Nlatematyczny" kategorii
..Studcnt" oraz finaliici Regionalncso
Konkursu Infbrmatyczncgo
Ol im piad

Zrvolnicni z
ku alifi kacyj nego

Laureaci i tlnaliSci stopnia centralnego Zrvolnicni z
Olimpiad: Artystycznej (r'ryklcznie na krvalifikacy'jncgo

Pedagogika

posttpowrnia

postqpo\\ anla

specjalnoSi kulturoznawcz4), Filozoticznej,
Ilistorycznej, Literatury i Jgzyka Polskicgo,
Ekologicznej, Wiedzy o Polsce i Srviccie

Wspr5lczcsnym, Wiedzy o Prawach
Czlowieka, I-osy Polak6w na Wschodzie,
Wiedzy o Unii Europejskiej

[.aureaci i llnaliSci stopnia centralncgo
Olimpiad: Wiedzy o Polsce i Swiecie
Wsp6lczcsnym. Wiedzy o Prawach

Praca socjalna

Zw'olnicni z

postqpowania

krvalilikacyjnego

Czlowieka
Prawo

r\dministracja
I
I

I

__

i-r"r"r*i.-ttt"

Laurcaci i finaliSci stopnia centralnego
Olimpiad: Wiedzy o Prawach Czlowieka,
Wiedzy o Polsce i Swiecie Wsp6lczesny-m,
History cznc j, Wicdz-y o Prawie

Zwolnieni z

Laurcaci i linaliSci stopnia ccntralncgo
Olimpiad: Wiedzy o Prawach Czlorvieka.
Wicdzy o Polsce i Swiecie Wspolczcsnym.
Ilistorlczncj. Wicdzy o Prarvic

Zwolnicni z

t^*i.i

Z*olnicni

i

finaliSci stopnia ccntralncgo
Wiedzy
Olimpiad:
o Prarvach Czlorvicka.
Wicdzy o Polsce i Srviccic Wsptilczcsnym,
I

Iistorycznej, Wicdzy o l)rarvie

postQpowanla

krvalili kacyj nego

kwa

postgpo\\ anra

lilikacvjnego

/.

krvalili kacy jnego

il;i;il'"*;r-

$2
Wyzcj wymienione uprawnienia przysluguj4 kandydatowi w roku uzyskania iwiadectrva dojrzalodci na
.icdnym kicrunku w Unirversytccie w Ilialymstoku - wybranym przez kandydaia.

$3
Podstarvil uzyskania uprawnien jcst zadwiadczenie w1'dane przcz komitet organizacljny olimpitdy
zgodnie z wzorcm okreSlonym rv Zal4czniku do Rozporzqdzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w
sprarvie organizacji konkurs6w, tumiejow i olimpiad ( Dz.tJ. Nr 13, poz. 125).

Przetodni
Senalu L'niversylelu

proJ dr hab.

L

