
Uchwala nr 1711
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zasad przyjmowania na studia w lataclt 2016-2019 laureatdw orazfinalisldw
olimpiad stopnia cenlralnego, Iaureatdw konkursdw migdzynarodowych

oraT ogdlnopolskich, w lym organizowanych przez uczelnig

Na podstawie ar1. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wylszym (t j. Dz. U z 2012 r., poz. 572 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala
nastgpuj4ce zasady przyjmowania na studia laureat6w oraz finalist6w olimpiad stopnia
centralnego, laureat6w konkurs6w migdzynarodowych oraz o96lnopolskich, w tym
organizowanych przez uczelnig.

$1
Laureaci oraz finaliSci olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkurs6w miEdzynarodowych
oraz og6lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelntg zostaj4 zwolnieni z postgpowania

kierunkach/soecialnoSciach studiow:
kwalifikacyjnego, uzyskuj4c maksymaln4 liczbg punkt6w, na nizej wymienionych

L Nazwa olimpiadv Kierunek studiriw/specialnosc
Olimpiada Artystyczna fi lologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika

2. Olimpiada Astronomiczna
fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
matematyka

3. Olimpiada Biologiczna
biologia, filozofia i etyka, kognitywistyka
i komunikacja, ochrona Srodowiska, przyroda

4. Olimpiada Chemiczna
chemia, frzyka, informatyka, informatyka
i ekonometria, matematyka, ochrona Srodowiska,
orzvroda

5. Olimpiada Filozoficzna
filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka
i komunikacja, kulturoznawstwo, pedagogika,
sociologia

6. Olimpiada Fizyczna
fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
kognitywistyka i komunikacia, matematyka

7. Olimpiada Geograficzna

ekonomia, ekonomiczno-prawny, migdzynarodowe
stosunki gospodarcze, przyroda, ochrona
Srodowiska, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodni e. zar zadzanie

8. Olimpiada Historyczna

administracja, bezpieczefistwo narodowe,
ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka,
filologia polska, historia, kulturoznawstwo,
kryminologia, migdzynarodowe stosunki
gospodarcze, pedagogika, prawo, socjologia,
stosunki migdzynarodowe, studia wschodnie,
zarz4dzanie

9. Olimpiada Informatyczna
fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
kognitywistyka i komunikacja, matematyka



10.
Olimpiada Lingwistyki
Matematycznej

informatyka, informatyka i ekonometria,
matematyka

ll Olimpiada Matematyczna

ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka,
fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
kognitywistyka i komunikacja, matematyka,
migdzynarodowe stosunki gospodarcze,

zavadzanie

12.
Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej

ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka
i ekonometria, migdzynarodowe stosunki
gospodarcze, stosunki migdzynarodowe,
zatz4dzanie

13.
Olimpiada
Wiedzy Ekologicznei

biologia, fizyka, kognitywistyka i komunikacja,
ochrona Srodowiska, pedagogika, przyroda

14.
Olimpiada
Wiedzy o Prawach
Czlowieka

administracj4 bezpieczeristwo narodowe,
europeistyka, filologia polska, filozofia i etyka,
historia, kognitywistyka i komunikacja,
kryminologia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca

socjalna, prawo, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie

15.

Olimpiada
Wiedzy o Prawach
Czlowieka w Swiecie
Wsp6lczesnym

filozofia i etyka, pedagogika, praca socjalna,

stosunki migdzynarodowe, studia wschodnie

16.
Olimpiada
Wiedzy o Polsce i Swiecie
Wsp6lczesnym

administracja, bezpieczenstwo narodowe,
ekonomia, ekonomiczno-prawny, fi lozofia i etyka,
historia, filologia polska, kryminologia,
kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo,
miEdzynarodowe stosunki gospodarcze,
pedagogika, praca socjalna, prawo, socjologia,
stosunki migdzynarodowe, studia wschodnie,
zarz4dzanie

17. Olimpiada Wiedzy o Prawie
administracja, bezpieczenstwo narodowe,
ekonomiczno-prawny, frlozofra i etyka,
kryminologia, prawo

18.

Olimpiada,
Wiedzy o Swiecie
Antycznym

administracja, bezpieczeristwo narodowe, fi lologia
polska, filozofia i etyka, historia, kryminologia,
Drawo

19.
Olimpiada
Wiedzy Technicznei

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
matematyka

20. Olimoiada Wiedzv o III RP
filologia polska, pedagogika, praca socjalna,

stosunki migdzynarodowe, socjologia, studia
wschodnie

21.
Olimpiada
Wiedzy o Unii Europejskiej

administracja, bezpieczeristwo narodowe, fi lozofi a

i etyka, historia, kryminologia, kulturoznawstwo,
miEdzynarodowe stosunki gospodarcze,

pedagogika, prawo, praca socjalna, socjologia,
stosunki migdzynarodowe, studia wschodnie,
zarzadzanie



22.
Olimpiada
System Prawa Unii
Europejskiej

administracja, bezpieczeristwo narodowe,
ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka,
kryminologia, prawo, stosunki migdzynarodowe,
studia wschodnie

z), Olimpiada Wiedzy
o Integracii Europeiskiei

historia, socjologia, stosunki migdzynarodowe,
studia wschodnie

24.
Olimpiada
Jgzyka Angielskiego

filologia, specjalnoSci: filologia angielska, jgzyk angielski
stosowany, z hiszpariskim, jgryk angielski stosowany
z jg41kiem rosyjskim, filologia fiancuska, jgzyk francuski (od

podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy, jgzyk fiancuski

stosowany, z hiszpariskim; filologia polska, filozofia
i etvka. kulturoznawstwo

25.
Olimpiada
Jgzyka Bialoruskiego

fi lologia, specjalno3ci: fi lologia francuska, jgzyk francuski
(od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy, jgzyk
francuski stosowanv z hiszoanskim

26.
Olimpiada
Jgzyka Francuskiego

fi lologia, specjalnoSci: fi lologia francuska, jgzyk francuski

stosowany, z hiszpariskim, jgzyk fiancuski (od podstaw)

z angielskim - profil tlumaczeniowy; filozofia i etyka,
fi lologia polska, kulturoznawstwo

27.
Olimpiada
Jgzyka Hiszpariskiego

fi lologia, specjalno6ci: fi lologia fiancuska, jgzyk francuski
stosowany, z hiszpariskim, jgzyk francuski (od podstaw)

z angielskim - profil tlumaczeniowy; filozofia i etyka,
kulturoznawstwo

28.
Olimpiada
Literatury i Jgzyka Polskiego

filologia, specjalnoSc filologia francuska, filologia
polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo,
pedagogika

29.
Olimpiada
Jgzyka Niemieckiego

fi lologia, specjalno6ci: fi lologia francuska, jgzyk francuski
(od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy, jgryk

francuski stosowany, z hiszpariskim; filologia polska,
filozofia i etvka. kulturoznawstwo

30.
Olimpiada Jgzyka
Rosyjskiego

filologia, specjalno$ci: filologia rosyjska, filologia rosyjska -
komunikacja jerykowa w sferze biznesu, filologia rosyjska
z jgzykiem angielskim, fi lologia francuska, jgzyk francuski (od

podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy, jgzyk francuski

stosowany, z hiszpafskim; filologia polska, filozofia
i etyka, kulturoznawstwo, studia wschodnie

31.
Ol impiada Prawoslawnej
Wiedzy Religijnej

filologia, specjalno5ci: filologia rosyjska, filologia rosyjska -
komunikacja jgrykowa w sferze biznesu, filologia rosyjska

z jgzykiem angielskim; pedagogika, praca socjalna

JZ.
Olimpiada Losy Polak6w na
Wschodzie po 17 wrzeSnia
1939 roku

filologia polska, historia, kulturoznawstwo,
pedagogika, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie

JJ.
Podlaska Olimpiada Wiedzy
Biologicznei

biologia, ochrona Srodowiska, przyroda

34.

Olimpiada ,,Tradycje
powslafi
nar o dow owj.z r,u o I e ric zyc h na
Podlasiu 1794-1945"

historia, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie

II. Nazwa konkursu Kierunek studi6w/specjalnoSc

I
Migdzynarodowy Konkurs
Statystyczny

ekonomia



2.
Podlaski Konkurs
Chemiczny

chemia. ochrona Srodowiska

l. 096lnopolski Konkurs
Wiedzv Bibliinei

historia

^

Konkurs ,,Historia
Biale gostoku i woj ew6dztwa
podlaskiego"

filologia polska, historia, stosunki migdzynarodowe,
studia wschodnie

5.

Konkurs Fizyczne ScieZki,
or ganizowany przez
Narodowe Centrum Badari
J4drowych

frzyka

6.

Og6lnopolski Konkurs
Historyczny,, Historia
I Lycte

historia, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie

7.

Migdzynarodowy Konkurs
,, Kangur Matemalyczny "
w kategorii ,.Student "

matematyka, informatyka, informatyka
i ekonometria

8.
O96lnopolski Konkurs
Wiedzy o Mediach

filozofia i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo

9.

Og6lnopolski Konkurs
Historyczny ,, Polska
Piast6w "

historia

10.
Og6lnopolski Konkurs
,, Parlamentaryzm w Polsce " historia

ll Konkurs ,, Polska
Jagiellon6w " historia

12.
Podlaskie Akademickie
Mistrzostwa w Ortografi i

filologia polska

13.

Wojew6dzki Konkurs
Piosenki Rosyjskiej
pt."llecur g urlsne"
(,,P iose nka z kape lusza")

filologia, specjalno6ci: filologia rosyjska, filologia rosyjska -
komunikacja jgzykowa w sferze biznesu, filologia rosyjska
z jgzykiem angielskim

14.
O96lnopolski Konkurs
,, Los:y iolnierza i dzieje
ore2a polskieEo"

historia

$2
Wyzej wymienione uprawnienia przysluguj4 kandydatowi w roku uzyskania Swiadectwa

dojrzaloSci, na jednym kierunku w Uniwersytecie w Bialymstoku - wybranym przez

kandydata.

$3
Podstaw4 uzyskania uprawniefi jest za5wiadczenie wydane przez komitet organizacyjny
otimpiady lub konkursu zgodnie z wzorem okreSlonym odrgbnymi przepisami.

Prof dr hab. Leonard Etel


