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UCHWAŁA  NR  R.0000.35.2016 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 
 
 

w sprawie   
 

 
uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych 

przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w roku 2017/2018 
 
 

§ 1 
 
 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na przyznanie uprawnień laureatom i 
finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku 2017/2018 według 
poniższych zasad: 

 
1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych wydziałów: 
 

1) laureaci etapu centralnego (III etapu) olimpiad: 
 

 Olimpiady Przedsiębiorczości (Wydziały NE, EZiT, ZIF); 
 Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej(Wydziały: NE, ZIF, EZiT); 
 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Wydziały: NE, ZIF, EZiT); 
 Olimpiady Informatycznej (Wydział ZIF, kier. „Informatyka w biznesie”); 

 
2) wszyscy finaliści etapu centralnego (III etapu) olimpiad: 

 
 Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Wydział NE, kier. ”Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze”); 
 Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej ( Wydział EZiT); 
 Olimpiady Historycznej (Wydział EZiT) 
 Olimpiady Biologicznej (Wydział IE), 
 Olimpiady Chemicznej (Wydział IE); 
 Olimpiady Fizycznej (Wydział IE); 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e‐mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

 Olimpiady Matematycznej (Wydział IE i ZIF), 
 Olimpiady Przedsiębiorczości (Wydział NE, ZIF)”i EZiT), 
 Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Wydział NE, ZIF i EZiT).  
 Olimpiady Informatycznej (Wydział ZIF, kier. „Informatyka w biznesie”); 

 
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie wydziały uczelni, maksymalną liczbę punktów z 

danego przedmiotu, przyznaje się finalistom etapu centralnego ( III etapu ) olimpiad: 
 

 Olimpiady Matematycznej;  
 Olimpiady Języka Angielskiego;  
 Olimpiady Języka Niemieckiego; 
 Olimpiady Języka Francuskiego;  
 Olimpiady Języka Rosyjskiego; 
 Olimpiady Języka Hiszpańskiego; 
 Olimpiady Języka Włoskiego.  

 
3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, jest przedłożenie oryginału dokumentu 

wystawionego przez Komitet Główny danej olimpiady. 
 

4. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą korzystać jedynie maturzyści (uczestnicy olimpiad), 
którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w roku, w którym prowadzi się rekrutację, lub do dwóch lat 
wcześniej. 

 
 

§ 2 
 
 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podpisania. 
 

 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 

 
 

 


