
 
 

 

Uchwała nr 6/2022 
 

Rady Wydziału Nauk  Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad 

stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich 

na studia kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się  

w roku akademickim 2026/2027 

        

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. f) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu  

Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Biologicznych uchwala, co następuje: 

§1 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w jawnym głosowaniu 

zwykłą większością głosów pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie określenia 

zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 

konkursów ogólnopolskich na studia kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w 

roku akademickim 2026/2027. 

§2 

Szczegółowe zasady, o których mowa w § 1 zawiera załączniki Nr 1 do Uchwały. 

 

§3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do uchwały RW Nr 6 /2022 

 

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów ogólnopolskich na studia kierunku Ochrona środowiska 

rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, 

których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na podstawie oryginału dokumentu 

wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz 

złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym 

w danym roku Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim. Uprawnienia 

laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.  

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich dla kandydatów na 

studia kierunku Ochrona środowiska rozpoczynające się w roku akad. 2026/2027:  

Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, 

Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolski konkurs Wiedzy 

Geologicznej organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w 

Zielonej Górze.  

 
 


