
  

 

UCHWAŁA Nr 42/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2015 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów  
i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich 
na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 w § 2 
w tabeli wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dodaje się kierunek studiów „informatyka stosowana i systemy pomiarowe” do 
kierunków, na które przyjmowani są laureaci oraz finaliści olimpiad: Astronomicznej, 
Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej oraz laureaci Otwartego 
Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz; 

 

2) dodaje się kierunek studiów „biologia człowieka” do kierunków, na które przyjmowani są 
laureaci oraz finaliści Olimpiady Biologicznej oraz laureaci olimpiad: Wiedzy Ekologicznej, 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności;  

 

3) dodaje się kierunek studiów „zarządzanie projektami społecznymi” do kierunków, na 
które przyjmowani są laureaci oraz finaliści olimpiad: Historycznej, Wiedzy Ekonomicznej, 
Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy  
o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, 
Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP, Wiedzy o Państwie i Prawie - organizowanej 
przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu oraz laureaci Ogólnopolskiego 
konkursu Wiedzy o Mediach - organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. 

 
§ 2. W uchwale Nr 15/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego  

2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe - 
studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 oraz 
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 uchyla się § 2. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


